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RECOMENDAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 01, DE
19 DE MARÇO DE 2014.

O CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
(CONSCCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso
de suas atribuições e considerando:

as deliberações ocorridas em sua segunda sessão ordinária, realizada no dia
17 de março de 2014;

o disposto no Art. 9, inciso XIV, do Regimento Geral da UFABC ;

o disposto no Art. 4, inciso VI, do Regimento do Conselho do Centro de
Ciências Naturais e Humanas; e
 a necessidade da correta representação do centro nos câmpus da UFABC.
DECIDE:
Recomendar ao reitor da Universidade Federal do ABC a criação do cargo de
Coordenador do Centro de Ciências Naturais e Humanas no Câmpus São Bernardo do Campo,
indicado pela Direção do Centro, com as atribuições de:
a) administrar e representar o Centro no Câmpus SBC;
b) fiscalizar a execução das atividades acadêmicas de competência do Centro no
Câmpus SBC;
c) atestar a assiduidade dos docentes e do pessoal técnico-administrativo, lotados
no Câmpus SBC, diretamente subordinados à Diretoria do Centro;
d) zelar pela ordem no âmbito do Centro no Câmpus SBC, adotando as medidas
necessárias e reportando-as à Direção, quando se imponha a aplicação de sanções disciplinares;
e) cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho do Centro, dos colegiados
superiores e dos órgãos da administração superior da UFABC, referentes ao Centro no Câmpus
SBC;
f) cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto da UFABC, do Regimento
Geral e do Regimento Interno do Conselho do Centro, referentes ao Centro no Câmpus SBC;

g) adotar, em casos de urgência, medidas que se imponham em matéria de
competência do Conselho do Centro, submetendo o seu ato à ratificação do colegiado na
próxima reunião, referentes ao Centro no Câmpus SBC.

Ronei Miotto
Presidente do ConsCCNH
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