
Assunto: mudanças no atendimento do CCNH em SBC a par�r de 03/12/18

De: Renato DAC-CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

Data: 29/11/2018 17:09

CC: Direção CCNH <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Prezados Docentes do CCNH em SBC,

Conforme acordado no encontro entre docentes de SBC e Direção realizado no dia 13/11/18, após

apresentação do contexto do atendimento do CCNH em SBC e após ouvir sugestões dos presentes,

informamos sobre as seguintes mudanças a ocorrerem a par�r da próxima segunda-feira, dia 03/12/2018:

- Novo local de atendimento: a secretaria do CCNH de SBC retorna ao seu local de origem, sala 230, no

mesmo corredor da copa e sala de reuniões 219, no segundo andar do Delta.

- Novo horário de atendimento: a secretaria do CCNH de SBC passará a atender das 13h00 às 18h30

ininterruptamente, sendo que em outros horários, quando houver servidor no local, o mesmo deixará a porta

destrancada e poderá realizar atendimentos, quando solicitado.

- Automa�zação do atendimento: algumas medidas simples serão tomadas para facilitar os procedimentos e

reduzir a necessidade de apoio presencial, como a disponibilização das chaves de salas de reunião reservadas

por meio dos escaninhos dos docentes e cartaz com informação sobre tempos e prazos de tramitação de

documentações via escaninhos.

Mais detalhes sobre as mudanças estão disponíveis em nosso site personalizado para SBC:

h9p://ccnh.ufabc.edu.br/intranet/sbc

Agradecemos a todos que puderam comparecer ao encontro e apresentar sugestões de melhorias.

Lembramos que todas as ações poderão ser adequadas e aprimoradas, para tanto contamos com sua

compreensão e colaboração.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos e para receber sugestões,

-- 

Renato Correa

Secretário Executivo 

Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 4996-7962

Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 2320-6229

http://ccnh.ufabc.edu.br 

http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato

Em 08/11/2018 09:47, Renato DAC-CCNH escreveu:

Prezados docentes do CCNH lotados em SBC,

A Direção do CCNH os convida a par�cipar de um encontro sobre o atendimento do CCNH em SBC.

O encontro ocorrerá no dia 13/11 (terça-feira) às 14h30 na sala A2-S204.

Neste encontro será abordada a situação do atendimento em SBC e será aberto espaço para sugestões dos

docentes.

Será muito importante a par�cipação de todos os docentes.
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Contamos com a sua presença,
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