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Síntese das deliberações referentes aos 
assuntos constantes da pauta da 2ª sessão ordinária de 2012 
do Conselho do CCNH, realizada no dia 26 de março, na sala 
312-3, bloco A, campus Santo André da Universidade Federal 
do ABC. 

  
 Informes da Direção 
 

O Presidente da sessão, prof. Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr. realiza os 
seguintes informes: 
 

1. Há três demandas para utilização da RTI 2012. Informa também que designará 
o prof. Wanius para conduzir os trabalhos; 

2. Informa a suspensão temporária do atendimento da Secretaria CCNH no bloco 
B. 

 
 Informes dos Conselheiros  
 

1. O prof. Ronei propõe a elaboração de moção de condolências para os profs. 
Mauro e Dalmo em razão do falecimento de pessoa da família; 

2. O prof. André Polo manifesta discordância em relação às CIs. CCNH 122 e 
148/2012. O assunto constará da pauta da próxima sessão. 

3. O prof. Ronei propõe que os itens de 1 a 7 do expediente passem para a 
ordem do dia e a proposta é aprovada por unanimidade. 

 
 
 Ordem do dia  
 

1. Aprovação da ata da 1ª sessão ordinária de 2012 – aprovada com alterações; 
 

2. As avaliações dos Profs. Flamarion Caldeira Ramos, Rodrigo Maghdissian 
Cordeiro, Andréa Onofre de Araújo, Dalmo Mandelli, Fernando Zaniolo Gibran, 
Flávio Leandro de Souza, Graciela de Souza Oliver, Jean Jacques Bonvent, 
Luciano Soares da Cruz, Márcia Aparecida da Silva Spinacé, Márcio de Souza 
Werneck, Maria Camila Almeida, Natália Pirani Ghilardi-Lopes, Vanessa Kruth 
Verdade e Wanius José Garcia da Silva foram aprovadas para continuarem em 
estágio probatório. A avaliação de 24 meses do prof. Klaus Capelle ainda não 
foi apresentada pela comissão avaliadora.  
 

3. Comissões aprovadas ad referendum para avaliação em estágio probatório dos 
profs. Luis Alberto Peluso (24 meses) e Klaus Werner Capelle (30 meses) – 
aprovadas as indicações dos Profs. Antonio Candido Faleiros, Rodney Carlos 
Bassanezi e Marat Rafikov para comporem as comissões.  

 
4. Banca do concurso de Filosofia Molecular e Biotecnologia aprovada ad 

referendum – aprovada; 
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5. Banca do concurso de Ensino de Filosofia aprovada ad referendum – 
aprovada; 

 
6. Banca do concurso de Estética aprovada ad referendum – aprovada 

 

7. Banca do concurso de Filosofia Política aprovada ad referendum – aprovada 
 

8. Banca do concurso de Filosofia Contemporânea aprovada ad referendum – 
aprovada 

 
9. Banca do concurso de Filosofia da Lógica e Filosofia da Linguagem – aprovada 

 
 
 Expediente: 
 
 

1. Convênio UFABC X L’oreal – foi solicitado o detalhamento da proposta e o 
assunto retornará à pauta em próxima sessão 

 
2. Normas para afastamentos por longos períodos – apresentada minuta de 

Resolução, e, após sugestões apresentadas, decidiu-se que o assunto 
retornará à pauta em próxima sessão 

 
3. Criação do GT Multicampi – o relator apresentou diversas questões envolvendo 

o tema, tendo finalizado com parecer favorável. Após discussão decidiu-se que 
o assunto retornará à pauta. 
 

4. Evento da área de Filosofia – foi sugerido que o interessado apresentasse o 
assunto nos moldes do evento da ANPOF; 
 

5. Proposta de criação do curso de Licenciatura em Letras – o relator propõe a 
aprovação da criação de comissão para estudar a viabilidade do projeto. A 
Direção enviará o tema para discussão nas plenárias das Licenciaturas e da 
Filosofia e depois o assunto retornará à pauta. 

 
 
 Ana L. Crivelari 

 Secretária Executiva - CCNH 

 


