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Sinopse da sessão ordinária nº 09/2014/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 9ª sessão ordinária de 2014 do Conselho 

do CCNH, realizada no dia 10 de novembro, às 14h00, 

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

Universidade Federal do ABC.  

Informes da Direção:  

 

1. RTI FAPESP: Profa. Paula Mello informou que a demanda de gelo seco foi 

retirada do projeto; 

2. Ofício PRM/SBC-SPGABPRM1: Profa. Paula informou que a denúncia foi 

arquivada pelo Ministério Público; 

3. Discussão sobre projetos pedagógicos na Comissão de Graduação: Profa. Paula 

informou sobre o andamento da análise dos projetos pedagógicos e que os cursos que ainda não 

apresentaram as novas versões serão cobrados; 

4. Projeto RTI FAPESP 2013/2014: Prof. André Polo apresentou o projeto. Foi 

agendada sessão extraordinária para aprovação; 

5. Atribuições das Divisões Acadêmica e Administrativa: Profa. Paula informou 

que as atribuições das divisões estão disponíveis no site do CCNH. 

 

Informes dos Conselheiros: 

 

1. Bloco L: Profa. Janaína Garcia informou a necessidade de realização de 

levantamentos junto às coordenações dos programas de pós-graduação em relação à alocação de 

docentes em espaços de pesquisa no Bloco L. Houve anuência do Conselho. 

 

Ordem do Dia:  

 

1. Ata da 8ª sessão ordinária: aprovada com uma abstenção; 

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

Continuada de professores de Ciências e de Química: aprovada por unanimidade; 

3. Normas para credenciamento e descredenciamento de docentes no curso de 

Licenciatura em Química: resolução aprovada por unanimidade; 

4. Solicitação de afastamento para pós-doutoramento – Prof. Sergio Daishi Sasaki: 

aprovada por unanimidade; 

5. Avaliação em estágio probatório de 24 meses - José Javier Sáez Acuña: parecer 

pela continuidade em estágio probatório aprovado por unanimidade. 

 

Expediente: 
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1. Solicitação de contratação de professores visitantes para a área de Ciências 

Biológicas: elevado à ordem do dia da próxima sessão; 

2. Necessidade de contratação de professores visitantes para a área de Química: 

edital elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade; 

3. Indicação e aprovação de composição de banca (comissão julgadora) para 

concurso de edital nº089/2014, área de Física, subárea: Astrofísica, Cosmologia, e Relatividade 

Geral: proposta de banca elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade; 

4. Indicação e aprovação de composição de banca (comissão julgadora) para 

concurso de edital nº136/2014, área de Filosofia, subárea Filosofia Antiga: proposta de banca 

elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade; 

5. Proposta de Calendário para o ConsCCNH em 2015: elevado à ordem do dia da 

próxima sessão; 

6. Proposta de colaboração técnico-científica com a Sociedade KINNER 

SILICONE RUBBER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  e eventual celebração de TCTC. 

Interessado Prof. Wendel Alves de Andrade: elevado à ordem do dia e aprovado por 

unanimidade; 

7. Solicitação de cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador – Dr. Arlei Marcili 

(Biologia): elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade; 

8. Solicitação de cadastro de Pesquisador Doutor Colaborador – Dr. Fabio 

Negreiros Ribeiro (Física): elevada à ordem do dia e aprovada por unanimidade; 

9. Banco de Créditos: elevado à ordem do dia da próxima sessão; 

10. Alocação de laboratórios de pesquisa. Equipamentos de laboratório 

multiusuário: definição, normas de utilização e obrigações do centro: mantido no expediente. 

   

 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário Executivo 

 

 


