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Síntese das deliberações referentes aos 

assuntos constantes da 8ª sessão ordinária de 2013 do Conselho do 
CCNH, realizada no dia 02 de setembro, às 13:30 h, na sala 312-3, 
bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC. 

 
 

Informes da Direção:  
 
1. O Prof. Arnaldo informa que o Prof. Célio Adrega Moura Júnior foi eleito presidente 

da CAC – Comissão Assessora de Comunicação do CCNH; 
2. O Prof. Arnaldo informa que em breve haverá o reconhecimento dos bacharelados 

interdisciplinares no campus S.Bernardo. Apresenta sistema no site da PROGRAD 
para inserção de documentos por parte do corpo docente; 

3. O Prof. Arnaldo informa que haverá o primeiro colóquio do CCNH no dia 18 de 
setembro da área de Ciências Biológicas; 

4. O Prof. Arnaldo informa que realizou sorteio das salas dos docentes do campus 
S.Bernardo; 

5. O Prof. Arnaldo informa que realizou reuniões com os membros das novas 
coordenações e NDEs – Núcleos Docentes Estruturantes nas quais expos 
problemas que estão ocorrendo. Enviou propostas de melhoria e aguarda retorno. 

6. O Prof. Arnaldo passa a palavra ao Prof. Ronei Miotto que informa sua renúncia ao 
cargo de vice-diretor e expõe os motivos. 

7. O Prof. Arnaldo informa que retirará o item 4 do expediente de pauta. 
 
 

Informes dos Conselheiros:  
 
1. O Prof. André Polo solicita a retirada do item 7 da ordem do dia em razão de ainda 

não ter obtido retorno das áreas; 
 

 
Ordem do Dia:  
 
1. Aprovação da ata da 7ª sessão ordinária de 2013 – aprovada; 
2. Avaliações em estágio probatório – aprovados pareceres para continuação em 

estágio probatório dos Profs. Anderson de Araújo, Luiz Roberto Nunes, Marília Melo 
Pisani e Sérgio Henrique Bezerra de Souza Leal; aprovados os pareceres para 
aprovação em estágio probatório dos Profs. Danilo da Cruz Centeno, Fernando 
Costa Mattos, Fernando Luis Semião da Silva, Janaína de Souza Garcia, Luciano 
Puzer, Luiz Fernando Barrére Martin, Otto Muller Patrão de Oliveira e Renata 
Simões; 

3. Apresentação das indicações de discentes para participarem das eleições de diretor 
e da indicação de docente para eleição de reitor aprovados ad referendum – 
aprovadas as indicações do discente de graduação Pedro Mário Franco de 
Camargo Filho e da discente de pós-graduação Camila de Oliveira Campos 
Camargo Sanches para participarem da eleição para diretor; aprovada a indicação 
do Prof. Allysson Fábio Ferreira para eleição de reitor; 
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4. Apresentação das indicações de membros da sub-comissão de avaliação em 
estágio probatório da área de Filosofia aprovados ad referendum – aprovadas as 
indicações dos professores Márcia Helena Alvim, Renato Rodrigues Kinouchi e 
Juliana Bueno; 

5. Apresentação das indicações de membros para integrarem a CALGP – aprovadas 
as indicações da Profª Janaina de Souza Garcia, como representante deste 
Conselho, Prof. Luciano Puzer como suplente e Prof. Rodrigo Cunha como 
presidente; 

6. Apresentação das solicitações para uso da RTI – após alterações, documento 
aprovado; 

7. Metodologia para análise das solicitações de redistribuição – retirado de pauta; 
8. Ratificação da Política de comunicação do CCNH – aprovado. 

 
 
 Expediente: 
 

1. Solicitação de afastamento do país para pós doutoramento Prof. Alexsandre 
Figueiredo Lago – passada para ordem do dia e aprovada; 

2. Solicitação de filiação como pesquisador doutor colaborador Fabiane Lucy Ferreira 
Castro – retorna à pauta do expediente; 

3. Vacância no cargo de vice-diretor – ficará sob a responsabilidade do Diretor a 
indicação de vice-diretor pró-tempore; 

4. Proposta de resolução sobre a organização administrativa do CCNH – retirado de 
pauta. 

 
 
 
 
 Ana L. Crivelari 

 Secretária Executiva - CCNH 


