
Assunto: Re: solicitação de relatoria para a 7ª sessão do ConsCCNH

De: Thales Rocha de Macedo <thales.macedo@aluno.ufabc.edu.br>

Data: 30/07/2017 11:31

Para: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>, Leonardo Almeida Barbosa

<lleonardo@aluno.ufabc.edu.br>

DESCONSIDERAR E-MAIL ANTERIOR

Boa noite

A representação discente indica os seguintes nomes para compor a pesquisa de opinião e comissão

eleitoral. Gostariamos de verificar a possibilidade dos mesmos discentes atuarem tanto na pesquisa

quanto na comissão (visto que o interesse de outros discentes a par2ciparem é nulo)

Graduação: 

Ricardo Takeo Miagusu, RA 11072616

Brenda Ferrari, RA 11056516

Pós-Graduação: 

Gabriela Tuono Mar2ns Xavier RA: 131710172

DESCONSIDERAR E-MAIL ANTERIOR

Atenciosamente,

Thales Rocha de Macedo

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Energia

UFABC - Universidade Federal do ABC

(11) 99875-1511

De: Thales Rocha de Macedo

Enviado: sexta-feira, 28 de julho de 2017 22:07:24

Para: Secretaria CCNH; Leonardo Almeida Barbosa

Assunto: Re: solicitação de relatoria para a 7ª sessão do ConsCCNH

Boa noite

A representação discente indica 2 nomes para compor a pesquisa de opinião e comissão eleitoral.

Gostariamos de verificar a possibilidade dessas 2 discentes atuarem tanto na pesquisa quanto na

comissão (visto que o interesse de outros discentes a par2ciparem é nulo)

Graduação: Patrícia Cecilia da Silva, RA 11003811

Pós-Graduação: Gabriela Tuono Mar2ns Xavier RA: 131710172

Atenciosamente,

Thales Rocha de Macedo

Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Energia

UFABC - Universidade Federal do ABC

(11) 99875-1511

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

Re:	solicitação	de	relatoria	para	a	7ª	sessão	do	ConsCCNH 	

1	de	2 02/08/2017	17:13



Enviado: quinta-feira, 27 de julho de 2017 14:45:07

Para: Leonardo Almeida Barbosa

Cc: Thales Rocha de Macedo

Assunto: solicitação de relatoria para a 7ª sessão do ConsCCNH

Prezado Leonardo,

A Presidência do ConsCCNH solicita vossa colaboração para relatar o assunto 

Indicações para comissão eleitoral e de pesquisa de opinião referente às eleições para diretor

e vice-diretor, constante da pauta preliminar da ordem do dia da 7ª sessão ordinária de 2017 do

Conselho do CCNH, a se realizar no próximo dia 07/08/2017.

Enviamos anexos os documentos per2nentes disponíveis até o momento.

O modelo de relato está disponível na Intranet do Conselho, na aba Modelos e Destaques

hJp://ccnh.ufabc.edu.br/intranet/conselho-do-ccnh#2-modelos-e-destaques

Solicitamos enviar o relato a esta secretaria até o dia 02/08/2017

Caso não consiga encaminhar neste prazo, solicitamos enviar para esta secretaria o relato com

jus2fica2va e copiar para a lista dos conselheiros consccnh@ufabc.edu.br a fim de minimizar os

prejuízos para a discussão do tema.

Caso o 2tular da chapa esteja afastado no período o suplente deve assumir o relato.

Favor confirmar o recebimento desta mensagem e de sua relatoria.

Pela secretaria do Conselho do CCNH,

-- 

Natasha Ramos Morare

Assistente em Administração

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2º andar

(11) 2320-6229 - http://ccnh.ufabc.edu.br
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