
Assunto: Re: Fwd: Desligamento de comissão - CALGP

De: Coordenação - Bacharelado em Ciências Biológicas <bacharelado.biologia@ufabc.edu.br>

Data: 26/06/2018 14:06

Para: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

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

Prezados,

indicamos como novo representante do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas na CALGP a Profa.
Maria Camila Almeida.
Atenciosamente,
Vanessa

---
Coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas
Centro de Ciências Naturais e Humanas - UFABC
http://ccnh.ufabc.edu.br/bachareladobiologia/

Em 2018-06-21 09:56, Secretaria CCNH escreveu:

Prezados coordenadores do BACHARELADO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS,

Considerando a solicitação de renúncia da profª Danielle Ribeiro
(mensagem abaixo), solicitamos a indicação de novo representante de
seu curso junto à CALGP.

Este representante deve atender os requisitos colocados no art. 4º da
resolução ConsUNI 106:

_Art. 4º Os membros da CdP devem ter título de doutor, estar
credenciado em um dos programas de pós-graduação da UFABC e
comprovar experiência em pesquisa através da satisfação de PELO
MENOS UM dos seguintes critérios:_

_a) ser bolsista produtividade do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq);_

_b) ser, ou ter sido no último ano, pesquisador principal de um
auxílio à pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), do CNPq ou de outra agência de fomento que
utiliza avaliação por pares como critério para a concessão dos
auxílios;_

_c) ter uma patente aceita no Instituto Nacional da Propriedade
Industrial (INPI) ou em institutos equivalentes nos últimos 15
(quinze) anos;_

_d) ter notório saber em sua área de pesquisa, a critério do
Conselho do Centro._

Contamos com sua cooperação em nos indicar este docente, se
possível, até o dia 26/06/2018 (próxima terça-feira), para
permitir que pautemos a indicação da nova equipe da CALGP na
próxima sessão do Conselho.

Agradecemos por sua compreensão.

Att,

Priscila 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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-------- Mensagem encaminhada --------

         ASSUNTO:
         Desligamento de comissão - CALGP

         DATA:
         Wed, 20 Jun 2018 14:17:48 -0300

         DE:
         Daniele Ribeiro de Araujo <daniele.araujo@ufabc.edu.br>

         PARA:
         Vanessa Verdade <vanessa.verdade@ufabc.edu.br>, Prof. Carlos A.
Silva <carlos.asilva@ufabc.edu.br>, Amedea B. Seabra
<amedea.seabra@ufabc.edu.br>, secretariaccnh
<secretariaccnh@ufabc.edu.br>, Márcia Aparecida Sperança
<marcia.speranca@ufabc.edu.br>, Ronei Miotto
<direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Prezados Srs.,
Boa tarde.
Venho por meio desta, solicitar meu desligamento do cargo de
representante docente (titular) do Bacharelado em Ciências
Biológicas na CALGP.

Atenciosamente,
Daniele Ribeiro de Araujo
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