
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

1 

 

Sinopse da sessão ordinária nº 03/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 3ª sessão ordinária de 2014 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 14 de abril, às 14h00, na 

sala 312-3, bloco A, câmpus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. O Prof. Ronei Miotto confirmou a realização de encontro do Conselho do 

CCNH com o magnífico reitor para o dia sete de julho; 

2. Mencionou o recebimento de carta de renúncia do conselheiro André Sarto 

Pólo. Reconheceu e declarou a renúncia. Declarou que o professor Maurício Domingues 

Coutinho Neto assume o mandato de conselheiro titular até o fim do mandato. Identificou e 

declarou a vacância da suplência; 

3. Informou acerca dos novos trâmites adotados pelo ConsCCNH da votação 

simbólica e da ata sinótica;  

4. Passou a palavra ao professor Fernando Heering Bartoloni, responsável pelo 

projeto da RTI-FAPESP 2013, o qual apresentou dados do andamento do projeto; 

5. O Prof. Ronei comentou sobre dificuldades de conselheiros assumirem alguns 

relatos e lembrou da prerrogativa da presidência de indicar os relatores.  

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. O Prof. Wagner Carvalho informou sobre os andamentos de obras de 

laboratórios de pesquisa do CCNH em Santo André. 

 

Ordem do Dia:  

 

1. Aprovação das atas da 1ª sessão ordinária e continuação da 1ª sessão ordinária 

de 2014 – relator Prof. Ronei Miotto: aprovadas por votação simbólica; 

2. Avaliações em estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: aprovada a 

avaliação do relatório de estágio probatório de 12 meses da professora Miriam Mesquita 

Sampaio de Madureira, a qual a encaminha para continuidade em estágio probatório. As 

avaliações de 12 meses dos professores Gustavo Leyva Martinez, Monique Hulshof, Paula 

Priscila Braga e William José Steinle permanecem na pauta; 

3. Relatório de Gestão do CCNH 2013 – relatora Ana Carolina T. Assis: aprovado 

por votação simbólica ; 
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Expediente: 

 

1. Proposta de orçamento para o ano de 2015 – Ana Carolina T. Assis: 

encaminhado à ordem do dia da próxima sessão do ConsCCNH; 

2. Cadastro de PDC Fanny Costa – relator Prof. Célio Moura: elevado à ordem do 

dia e aprovado por votação simbólica; 

3. Banca de Ensino em Biologia (edital 127) – ad referendum - relator Prof. 

Maurício Coutinho: elevado à ordem do dia e aprovado por votação simbólica; 

4. Banca de Química (edital 120) – ad referendum - relatora Profa. Janaína 

Garcia: elevado à ordem do dia e aprovado por votação simbólica; 

5. Afastamento internacional para pós-doc do professor Fúlvio Mendes – relator 

Prof. Wagner Carvalho: encaminhado à ordem do dia da próxima sessão do ConsCCNH; 

6. Troca de membros da CALGP – Prof. Rodrigo Cunha: encaminhado à ordem 

do dia da próxima sessão do ConsCCNH; 

7. Proposta de convênio submetida pela Profa. Luciana Paulino – relator Prof. 

Rodrigo Cunha: encaminhado à ordem do dia da próxima sessão do ConsCCNH; 

8. Banco de créditos – relator Prof. Luciano Puzer: assunto continua no 

expediente; 

9. Proposta para os PDCs – relator Prof. Luciano Puzer: será elaborada 

comunicação interna da direção para cobrar reconhecimento institucional; 

10. Redução de carga didática para docentes com FGs e CDs – relator Prof. Ronei 

Miotto: o ConsCCNH autorizou a Direção a solicitar a retirada do item da pauta do ConsEPE; 

 

  

 

Renato da Silva Correa 

Secretário Executivo 

 

 


