
Assunto: esclarecimento: Entrada de novos docentes - dividir sala

De: Renato Correa <renato.correa@ufabc.edu.br>

Data: 19/09/2017 18:41

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

Caros docentes lotados em SBC,

Esclarecemos que a normativa que regula a alocação de docentes em gabinetes é regida

pelo Conselho do CCNH - http://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/2015/Administracao/Conselho

/Resolucoes/ccnh_resolucao_003_2016.pdf

Desta forma, cabe a nós fazer cumprir esta resolução.

Contudo, como recebemos alguns questionamentos, apresentaremos a questão ao Conselho em

sua próxima sessão a ocorrer na próxima segunda-feira 25/09 para que seja decidido se e

como será feito o sorteio.

De qualquer forma, enfatizamos a solicitação para que algum docente receba os novos

colegas, seja pela afinidade de área, seja pela baixa utilização de seu gabinete.

Ficamos no aguardo de manifestação até esta sexta-feira, dia 22/09.

Obrigado,

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

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

Assunto:     Entrada de novos docentes - dividir sala

Data:     Tue, 19 Sep 2017 10:44:30 -0300

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

Caros docentes lotados em SBC,

Reforçamos a solicitação para receber dois novos docentes:

Aderson Zottis (Professor Visitante BacBio) e Ana Paula de Moraes

(Professora Adjunta de Botânica)

Os docentes estão no aguardo de alocação em gabinete para desenvolver

seus trabalhos.

Grato,

Renato Correa

Secretário Executivo

Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

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

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

Assunto:     Re: Entrada de novos docentes - dividir sala

Data:     Thu, 31 Aug 2017 13:30:47 -0300

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

Prezados,

Atendendo à sugestões de alguns docentes, estenderemos o prazo para

resposta até o dia_*22/09/2017.*_

Reiteramos que são apenas 2 salas que precisamos.

Atenciosamente,

-- 

Raquel Cardim

Assistente em Administração

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7962 -http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 31/08/2017 08:39, Secretaria CCNH escreveu:

Prezados,

Gostaria de fazer duas correções:

 1. Não será necessário sala para o Prof. César, pois como atualmente

é colaborador já divide sala com um docente, desta forma, precisamos

apenas de 2 salas;

2. No caso da escolha aleatória, na verdade será por meio de sorteio,

conforme determinação da Resolução do ConsCCNH nº 03/2016.

Ficamos aguardando.

Atenciosamente,

--

Raquel Cardim

Assistente em Administração

Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC

Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar

(11) 4996-7962 - http://ccnh.ufabc.edu.br

Em 30/08/2017 15:46, Secretaria CCNH escreveu:

Prezados docentes,

No dia 01/09 receberemos dois novos docentes, Aderson Zottis

(Professor Visitante) e Ana Paula de Moraes (Professora Adjunta) e no

dia 06/09, receberemos César Augusto João Ribeiro (Professor
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Adjunto). Todos do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas.

Consultamos para saber se há algum docente com sala (gabinete) emSão

Bernardo do Campo interessado em dividir sala com algum dos referidos

docentes, em caso de ninguém se manifestar escolheremos aleatoriamente.

Ficamos aguardando resposta até amanhã, 31/08.

Atenciosamente,
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