
Assunto: importante: Indicação de Membros Comissões Eleitorais

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

Data: 27/07/2017 11:06

Para: alysson.ferrari@ufabc.edu.br, dalmo.mandelli@ufabc.edu.br, danilo.centeno@ufabc.edu.br,

fernando.cassio@ufabc.edu.br, marcelo.kristoffol@ufabc.edu.br, "renato.kinouchi@ufabc.edu.br"

<renato.kinouchi@ufabc.edu.br>, rodrigo.cunha@ufabc.edu.br, arnaldo.santos@ufabc.edu.br,

avila@ufabc.edu.br, Tiago Rodrigues <1ago.rodrigues@ufabc.edu.br>, 'Janaina Garcia'

<janaina.garcia@ufabc.edu.br>, giselle.watanabe@ufabc.edu.br,

adriano.benvenho@ufabc.edu.br, bruno.nadai@ufabc.edu.br, s.marcio@ufabc.edu.br

CC: "direcao.ccnh" <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Caros,

Temos apenas os nomes dos docentes Renato Kinouchi e Alysson para a Comissão Eleitoral.

Necessitamos de mais 4 indicações de docentes, caso contrário o processo eleitoral

poderá ser comprometido, já que o prazo para realizar o pleito é até o final de outubro

e, desta forma, as comissões devem se organizar ainda em agosto.

Ficamos no aguardo das indicações o quanto antes, pois o assunto está sendo encaminhado

ao relator do tema hoje.

Att.,

Renato Correa

Secretário Executivo

Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 4996-7962

Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 2320-6229

http://ccnh.ufabc.edu.br

http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato

Em 21/07/2017 13:13, Secretaria CCNH escreveu:

Prezados,

Conforme combinado na última sessão do ConsCCNH, a presidência solicita que indiquem

os nomes dos docentes para compor as comissões de pesquisa e eleitoral até

segunda-feira 24/07/2017.

Att.,

Renato Correa

Secretário Executivo

Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 4996-7962

Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 2320-6229

http://ccnh.ufabc.edu.br

http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato

Em 12/07/2017 10:35, Secretaria CCNH escreveu:

Prezados Conselheiros,

Seguindo as deliberações da sessão do ConsCCNH realizada esta semana, lembramos que

uma das últimas tarefas dos membros desta gestão será *indicar membros *para as
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comissões que atuarão no processo de escolha da nova direção do Centro.

Reencaminhamos abaixo o e-mail enviado pela direção na semana passada. As posições

destacadas em azul são as que necessitam de nomes para indicação - lembrando que,

conforme acordado na sessão, os representantes discentes de graduação apresentarão

as propostas de membros discentes da graduação e da pós-graduação.

Contamos com a colaboração dos senhores em nos enviar sugestões de nomes o mais

brevemente possível.

Este tema será pautado na próxima sessão do ConsCCNH, no dia *07 de agosto*,

ocasião em que serão empossados os novos conselheiros.

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

-------- Mensagem encaminhada --------

Assunto:     Indicação de Membros Comissões Eleitorais

Data:     Thu, 6 Jul 2017 14:30:40 -0300

De:     Ronei Miotto <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Para:     direcao.ccnh@ufabc.edu.br

Prezados membros da comunidade do CCNH,

Peço que atentem para o fato de que precisamos indicar diversos nomes para comporem

Comissões Eleitoriais e Comissões Organizadoras de Pesquisas de Opinião:

Comissão Organizadora da Pesquisa de Opinião para Diretor e Vice-Diretor de Centro:

    3 Servidores Docentes

    2 Servidores Técnico Administrativos

    1 Discente de Graduação 1 Discente de Pós-Graduação

Comissão Organizadora da Pesquisa de Opinião para Reitor e Vice-Reitor:

    1 Servidor Docente

Comissão Eleitoral para a Escolha de Diretor e Vice-Diretor do CCNH

3 Servidores Docentes

    2 Servidores Técnico Administrativos

    1 Discente de Graduação 1 Discente de Pós-Graduação

Não podem candidatar-se a como membro das Comissões os candidatos aos cargos

eletivos e representantes nos Colégios Eleitorais, ou seja, membros do ConUNI no

caso de Reitor e do ConsCCNH no caso de Diretor.

As minutas de Resolução para referência encontram-se em anexo. Notem que não se

trata das resoluções que serão publicadas, mas sim das minutas apreciadas no

Consuni.
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Peço que os interessados respondam a este e-mail até segunda-feira as 12:00h

para:secretariaccnh@ufabc.edu.br

Saudações,

-- 

Ronei Miotto

Diretor

Centro de Ciências Naturais e Humanas

Universidade Federal do ABC

http://ccnh.ufabc.edu.br
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