
Assunto: Re: Solicitação de agendamento de reunião - 29/04, às 14h00
De: Sônia Maria Malmonge <sonia.malmonge@ufabc.edu.br>
Data: 06/04/2019 02:23
Para: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
CC: Secretaria PROPES <secretaria.propes@ufabc.edu.br>, "Rodrigo L.O.R. Cunha" <rodrigo.cunha@ufabc.edu.br>, Direção
CCNH <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Cara Priscila,

Sugiro discu�r o assunto em questão, inicialmente em uma a reunião da ProPes com a Comissão de Pesquisa do CCNH
(CALGP) para que a comissão leve a informação ao ConsCCNH.

A ProPes vai providenciar o agendamento de reunião com as CPPs dos 3 centros para tratar de outras pautas e pode
aproveitar a reunião para discu�r com a CALGP o assunto "espaço mul�usuário para herbário".

A� . 

Professora Sônia M Malmonge
Pró-reitora de Pesquisa - ProPes
Universidade Federal do ABC - UFABC
Fone: (11) 3356-7613/7614

Em sex, 5 de abr de 2019 11:11, DAC-CCNH Priscila <secretariaccnh@ufabc.edu.br> escreveu:

Prezada Profª Sônia,

Podemos propor aos conselheiros que esta sessão extraordinária seja agendada para uma terça-feira. Vou consultá-los a
respeito.

Sobre a pauta da sessão, o ConsCCNH gostaria de convidá-la para conversar acerca do herbário alocado em um dos
laboratórios do campus São Bernardo sob responsabilidade do CCNH.

Esclarecemos que a Comissão de Pesquisa do CCNH (CALGP) é uma comissão assessora do Conselho de Centro e, como
tal, tem atuação apenas consul�va e de elaboração de estudos. Por este mo�vo, foi proposta a discussão no âmbito do
Conselho.

A� ,

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 04/04/2019 12:17, Sônia Maria Malmonge escreveu:

Cara Priscila,

Infelizmente, às segundas feiras a tarde a ProPes tem agenda comprome�da com reunião de Pró-reitores e Reitoria.

Quanto à par�cipação em mais uma reunião extraordinária do ConsCCNH, gostaria de saber a pauta e, se não seria
possível tratar o assunto diretamente com a Comissão de Pesquisa do Centro.

A� .,  Sônia

-- 
Professora Sônia M Malmonge
Pró-reitora de Pesquisa - ProPes
Universidade Federal do ABC - UFABC
Fone: (11) 3356-7613/7614
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Em qui, 4 de abr de 2019 às 11:31, DAC-CCNH Priscila <secretariaccnh@ufabc.edu.br> escreveu:

À Pró-Reitoria de Pesquisa:

Prezada Profª Sônia,

Como encaminhamento da 3ª sessão extraordinária do ConsCCNH, realizada na tarde da terça-feira passada, foi
solicitado o agendamento de uma sessão extraordinária com sua par�cipação para o dia 29/04/2019 (úl�ma
segunda-feira do mês de abril), às 14h00.

Solicitamos informar se a pró-reitora teria disponibilidade de agenda para par�cipar desta sessão.

A� ,

-- 
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
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