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Sinopse da sessão ordinária nº 06/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 6ª sessão ordinária de 2014 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 04 de agosto, às 14h00, na 

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

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

 

1. Prof. Ronei Miotto informou que os Cursos de Bacharelado e Licenciatura 

em Filosofia estão em processo de avaliação pelo MEC, no Câmpus São Bernardo. A reunião 

inaugural com a comissão avaliadora deu-se em 04/08/2014. Comentou também acerca do 

processo de avaliação institucional da UFABC pelo MEC, em curso no momento. 

2. Informou sobre as solicitações de alteração de data dos afastamentos da 

Profª. Laura Paulucci Marinho, aprovada pela Comissão Permanente de Pessoal Docente – 

CPPD e já efetivada, e do Prof. Fúlvio Rieli Mendes, pendente de aprovação pela Coordenação 

do Bacharelado em Ciências Biológicas. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Prof. Janaína Garcia comentou sobre a reunião plenária do Bacharelado 

em Ciência e Tecnologia – BCT, agendada para o dia 05/08/2014, salientando aos conselheiros a 

importância da participação dos docentes do CCNH nas plenárias deste Curso.  

 

Ordem do Dia:  

 

1. Avaliações de estágio probatório – relator Prof. Ronei Miotto: Foram 

aprovadas por votação simbólica as avaliações de estágio probatório de vinte e quatro meses dos 

professores Fernanda Dias da Silva e Luiz Roberto Nunes, e a avaliação de estágio probatório de 

trinta meses do professor Gustavo Muniz Dias; 

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

Grupos de Pesquisa do CCNH - CALGP – relator Profª. Janaína Garcia: O regimento foi 

aprovado por unanimidade.  
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Expediente: 

 

1. Cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador – PDC Cleiton Domingos 

Maciel – relator Prof. Luciano Puzer: item encaminhado à ordem do dia. Cadastro aprovado por 

votação simbólica. 

2. Cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador – PDC Lígia Petrolini de 

Oliveira – relator Prof. Thiago Rodrigues: item encaminhado à ordem do dia. Cadastro aprovado 

por votação simbólica. 

3. Banco de Créditos – relatores Prof. Luciano Puzer e Prof. Mauricio 

Coutinho Neto: o texto da resolução proposta será revisado, contemplando as alterações 

sugeridas, e enviado aos coordenadores de curso para consulta. O tema retornará ao expediente 

da próxima sessão. 

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

relatora Profa. Paula Homem de Mello: o item foi encaminhado à ordem do dia, e a moção foi 

aprovada por unanimidade. O documento será encaminhado à Reitoria, com cópia aos 

conselheiros. 

5. Proposta para a criação de um Curso de Especialização (EaD) para a 

Formação Continuada de professores de Ciências e de Química – Prof. Anderson Orzari Ribeiro: 

após apresentação do Curso pelo proponente, o tema foi encaminhado para a pauta da ordem do 

dia da próxima sessão. O Prof. Luciano Puzer foi indicado como relator do tema. 

6. ConsUni: Progressão funcional e Promoção da categoria de Professor 

Adjunto IV para professor associado – relator Prof. Ronei Miotto: foi iniciada discussão sobre o 

tema, que retornará à pauta do expediente da próxima sessão. 

7. Resolução para aprovação de cadastro de PDCs: não houve tempo para 

discussão. O tema será tratado na continuação desta sessão, com data prevista para o dia 25 de 

agosto de 2014. 

8. RTI / FAPESP – Ana Carolina T. Assis: os processos serão analisados pela 

Comissão para Alocação de Laboratórios para os Grupos de Pesquisa – CALGP, para avaliação e 

posterior encaminhamento à pauta na ordem do dia. Com relação à RTI/FAPESP 2013/2014, 

ficou decidido que a FAPESP será consultada sobre a prorrogação do projeto. Tal prorrogação 

foi autorizada pelo Conselho de Centro, caso não haja prejuízos para a execução do projeto 

2014/2015. 

9. Alocação de laboratórios de pesquisa, não houve tempo para discussão. O 

tema será tratado na continuação desta sessão, com data prevista para o dia 25 de agosto de 2014. 

 

 

 

Priscila Moura Arakaki 

Secretária Executiva 


