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Sinopse da sessão ordinária nº 04/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 4ª sessão ordinária de 2014 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 12 de maio, às 14h00, na 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. O Prof. Ronei Miotto comentou acerca da resposta da PROPES que afirma ter 

consciência da situação dos PDCs e já ter solicitado a troca dos crachás destes pesquisadores; 

2. Informou que a minuta referente à redução de carga didática foi retirada da 

pauta do ConsEPE, sendo encaminhada ao ConsUni; 

3. Informou acerca de reunião de planejamento do Câmpus SBC realizado com a 

Reitoria. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. O Prof. Luciano Puzer informou sobre necessidade de se ausentar da sessão às 

16h00 para lecionar;  

2. O Prof. Eduardo Borba solicitou a elevação à ordem do dia do item do 

expediente referente à permuta entre os professores Humberto Mendes (UFABC) e o professor 

Alberto Arab, sendo acatado; 

 

Ordem do Dia:  

 

1. Aprovação das atas da 2ª e 3ª sessões ordinárias de 2014 – relator Prof. Ronei 

Miotto: atas aprovadas por votação simbólica; 

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

aprovados por votação simbólica os relatórios de estágio probatório de doze meses dos 

professores: Gustavo Leyva Martinez, Monique Hulshof, Paula Priscila Braga, William José 

Steinle e Natalia de Setta; 

3. Proposta de orçamento para o ano de 2015 - relator Prof. Ronei Miotto: o 

orçamento foi aprovado por unanimidade; 

4. Afastamento internacional para pós-doc do professor Fúlvio Mendes – relatora 

Profª. Janaína Garcia: aprovado por votação simbólica; 

5. Substituição de membros da CALGP – relator Prof. Rodrigo Cunha: mantido na 

ordem do dia; 

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

Rodrigo Cunha: aprovada por unanimidade; 
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7. Permuta entre os professores Humberto Mendes (UFABC) e o professor 

Alberto Arab (Universidade Federal de Alfenas) – relator Eduardo Borba: aprovada por 

unanimidade. 

 

Expediente: 

 

1. Concursos na área de Bacharelado em Filosofia – relator Prof. Flamarion 

Caldeira Ramos: encaminhado à ordem do dia, as solicitações de abertura de concursos nas 

subáreas Filosofia Antiga, Filosofia Medieval, Filosofia da Ciência e Lógica e Filosofia da 

Lógica foram aprovadas por unanimidade; 

2. Concursos na área de Licenciatura em Filosofia – relatora Prof. Cristiane 

Negreiros: encaminhado à ordem do dia, as solicitações de abertura de concursos nas subáreas 

Tópicos de Educação e Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia foram aprovadas por 

unanimidade; 

3. Consulta sobre a criação do Bacharelado em Engenharia de Computação – 

relator Prof. Ronei Miotto: após ampla consulta à comunidade, o professor Ronei concluiu não 

haver pré-disposição do CCNH em se responsabilizar pelo referido curso; 

4. Cadastro de PDC Rondes Ferreira da Silva – relator Prof. Célio Adrega de 

Moura Júnior: passado à ordem do dia, o cadastro foi aprovado por unanimidade; 

5. Cadastro de PDC Prof. Hannes Raebiger – relator Prof. Mauricio Domingues 

Coutinho Neto: retirado de pauta e mantido no expediente da próxima sessão; 

6. Comissão Eleitoral – Representantes Discentes do ConsCCNH – relator Prof. 

Ronei Miotto: elevado a ordem do dia, foi aprovada a seguinte composição para a comissão: 

Célio Moura como docente e presidente; Amélia Rossi como técnica-administrativa; Andréia 

Silva como discente de pós-graduação; e José Leonardo Faria como discente de graduação;  

7. Novos membros para a Comissão Assessora de Comunicação do CCNH – CAC 

– relator Prof. Célio Adrega de Moura Júnior: elevado à ordem do dia, foram aprovados os 

seguintes nomes para ocupar as posições vacantes: Priscila Arakaki, representante técnico-

administrativo titular; Maicon Teixeira, representante técnico-administrativo suplente; 

Luisa Falcioni, representante discente de graduação titular; Luiza Pereira, representante discente 

de graduação suplente; Andreia Silva, representante discente de pós-graduação titular; Noemia 

Isoda, representante discente de pós-graduação suplente; 

8. Solicitação de afastamento internacional para pós-doutorado – Laura Paulucci 

Marinho – relator Prof. Célio Adrega de Moura Júnior: elevado à ordem do dia, a solicitação de 

afastamento foi aprovada por unanimidade; 

9. Revisão do Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Ciências 

Biológicas – relator Prof. Carlos Alberto-Silva: elevado à ordem do dia da próxima sessão; 

10. Moção do CCNH para a Reitoria, solicitando mais salas para docentes – 

relatora Profa. Paula Homem de Mello: elevado à ordem do dia da próxima sessão como 

recomendação do ConsCCNH; 

11. Banco de Créditos – relatores Prof. Luciano Puzer e Prof. Mauricio Coutinho 

Neto: retirado de pauta e mantido no expediente da próxima sessão; 
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12. Crédito para professor que elaborar material de apoio para disciplina que não 

ministra e recomendação do conselho para a CPPD – relatora Profa. Paula Homem de Mello: 

mantido no expediente; 

13. Regimento Interno da Comissão para Alocação de Laboratórios para os 

Grupos de Pesquisa do CCNH - CALGP – relator Prof. Rodrigo Cunha: foi definido que o 

presidente da CALGP encaminhará consulta à comunidade acerca do regimento. Item mantido 

no expediente; 

 

  

 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário Executivo 

 

 


