
Assunto: Re: [CALGP] Término de mandato em 03/2019

De: Eduardo Novais <eduardo.novais@ufabc.edu.br>

Data: 03/04/2019 09:16

Para: DAC-CCNH Priscila <secretariaccnh@ufabc.edu.br>, Herculano Mar1nho

<herculano.mar1nho@ufabc.edu.br>, José Antonio Souza <joseantonio.souza@ufabc.edu.br>, Lucas

Barreto <lucas.barreto@ufabc.edu.br>, Bacharelado Fisica <bacharelado.fisica@ufabc.edu.br>

Bom dia,

O bacharelado em Física gostaria de mudar suas indicações para a GALP.

O professor Herculano Mar1nho aceitou ser o membro 1tular e o professor José Antonio será o suplente.

Atenciosamente,

Eduardo.

On 29/03/2019 13:56, DAC-CCNH Priscila wrote:

Caro Prof. Eduardo,

Agradecemos novamente à coordenação do Bacharelado em Física pela indicação dos representantes de
seu curso junto à comissão de pesquisa do Centro.

As indicações dos cursos foram apreciadas pelo Conselho de Centro em sua 2ª sessão de 2019, realizada
em 25 de março úl1mo. Segue anexo o parecer emi1do pelos relatores, aprovado pelo ConsCCNH na
referida sessão.

Cabe destacar a observação do ConsCCNH referente ao "necessário credenciamento dos membros da
Comissão em um dos Programas de Pós-Graduação da UFABC".

É necessário que o Prof. Rafael informe a qual programa de pós-graduação está credenciado; caso não
esteja vinculado a nenhum programa, o curso precisará indicar outro nome para a CALGP.

Como secretaria do Conselho, permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos necessários.

AM,

Priscila Nakano Arakaki

Secretária Executiva 

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 01/03/2019 08:50, Eduardo Peres Novais de Sa escreveu:

Bom dia,

o Bacharelado em Fisica gostaria de indicar para a CALGP os professores:

1- Rafael Rothganger de Paiva  (1tular)
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2- Jose Antonio Souza (suplente)

sem mais para o momento.

AM

Eduardo Novais.
(coordenador do bacharelado em Fisica).

On 2/21/19 2:56 PM, Secretaria CCNH wrote:

Às coordenações dos bacharelados do CCNH:

Prezados senhores,

Informamos que o mandato dos atuais representantes de seu curso na Comissão para Alocação de
Laboratórios para os Grupos de Pesquisa do CCNH – CALGP se encerrará em 14 de março próximo.

No caso dos representantes atuais, pode haver a recondução caso este seja seu primeiro mandato (a
lista de representantes entre 2013 e 2017 pode ser consultada na página da Comissão). Caso
contrário, será necessário que o curso indique um novo par de representantes (1tular-suplente). Os
docentes indicados devem atender ao perfil descrito no ar1go 4º da Resolução ConsUNI nº 106.

Solicitamos a colaboração das coordenações em encaminhar a indicação específica do representante
de seu curso até 11 de março de 2019, a fim de possibilitar a apreciação destas pelo ConsCCNH em
sua sessão de março.

AM,

-- 

Priscila Nakano Arakaki

Secretária Executiva 

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br

-- 

Eduardo Novais

Associate Professor - UFABC - Brazil

https://sites.google.com/site/eduardonovaisufabc/Home

https://plus.google.com/u/0/+EduardoNovaisUFABC/about/p/pub
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