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Sinopse da sessão ordinária nº 04/2019/CCNH/ConsCCNH 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da 04ª 

sessão ordinária de 2019 do Conselho do CCNH, realizada no dia 13 

de maio, às 14h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção: 

1. Ronei informou as solicitações de cadastro e de renovação de cadastro de pesquisadores 

(PCs e PDCs) aprovadas no período. 

2. Informou sobre a alteração de afastamento de Lucas Barreto. 

3. Informou sobre a moção de solidariedade do Prof. Luis Alberto Peluso. 

4. Informou sobre o mandato do representante do ConsCCNH na CALGP. 

 

Informes dos Conselheiros (áudio - 00:17:55):  

1. Silvio informou sobre aula inaugural da filosofia com Prof. Vladmir.  

2. Heloísa atualizou sobre a situação dos cilindros de oxigênio no Bloco L.  

3. Renato solicitou indicações de docente e discente de pós-graduação para a Comissão 

Eleitoral responsável pelo processo de renovação do Conselho do CCNH. 

 

 

Ordem do dia: 

1. Ata da 1ª sessão extraordinária de 2019; 2ª e 3ª sessões ordinárias (áudio - 00:41:36). Ata 

da 1ª sessão extraordinária aprovada com quatro abstenções. Ata da 2ª sessão ordinária aprovada com duas 

abstenções. Ata da 3ª sessão ordinária aprovada com três abstenções. 

2. Posição de Grupo de Trabalho Acerca da Demanda de Discentes de Graduação da 

UFABC pelos cursos do CCNH (áudio - 00:45:07). Mantido em pauta para a próxima reunião. 

 

Expediente:  

1. Analise de mérito – Termo de cooreparação com a Universidade de Surrei (Interessado: 

Natalia Pirani) (áudio - 00:46:53). Aprovação do mérito elevado à ordem do dia e aprovado por 

unanimidade. 

Ronei solicitou a inversão de pauta. 

3.   Solicitação de Cessão (Interessado: Flávio Souza) (áudio - 00:57:19). Item elevado à 

ordem do dia e aprovado por unanimidade. 

2. Solitação de afastamento superior a 59 dias (Interessado: Diogo Librandi da Rocha) 

(áudio - 01:11:23). Item elevado à ordem do dia e aprovado por unanimidade. 
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4. Serviço de Malote (áudio - 01:19:28). Ronei informou sobre a reunião com a Prefeita sobre 

o serviço de malote. 

5. Critérios para alocação em LGPs (áudio - 01:27:31). R onei apresentou os critérios para 

alocação presentes no Regimento da CALGP, e o tema foi discutido pelos conselheiros. 

  

 

 

Isabella Soares Rossi 

Técnica em Secretariado 


