
Assunto: Re: {ConsCCNH] Solicitação de relatoria - 9ª sessão de 2017

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

Data: 06/10/2017 10:09

Para: Centeno <danilo.centeno@ufabc.edu.br>

CC: Janaina Garcia <janaina.garcia@ufabc.edu.br>, "direcao.ccnh" <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Caro Prof. Danilo,

A partir de nossos controles (anexos), o estudo aponta o seguinte:

A partir do controle de salas, temos o seguinte cenário:

No momento temos 3 docentes aguardando serem alocados em SBC, restando 33 vagas em

gabinetes (2 em SA-Bl.B e 31 em SBC-Delta).

Há possibilidade de contar ainda com:

- 1 vaga em SA-Bl.A ocupada por professor visitante sênior da CAPES;

- 7 vagas no bloco B após reforma;

- 8 vagas para professores visitantes, após reforma do almoxarifado do bloco A;

- 4 vagas em sala no Delta SBC para professores visitantes, após reforma.

Desta forma, o máximo de novas vagas em salas que chegaríamos seriam 53. Contudo, vagas

garantidas, sem depender das reformas, são apenas 34.

A partir do controle de vagas de docentes, temos o seguinte cenário:

Resta ainda 30 docentes efetivos a ingressar e 8 professores visitantes para o CCNH. Sem

contar com a possibilidade de receber docentes que não entram no cálculo de vagas do

centro, como professores seniores de editais da Reitoria, os de LIBRAS e outras

possibilidades.

Em conclusão, no momento o saldo de vagas em sala seria de - 4 e, com as reformas

concluídas, seria + 15, sem contar com as possibilidades de receber professores de fora

do quadro de vagas do CCNH.

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 05/10/2017 15:46, Secretaria CCNH escreveu:

Caro Prof. Danilo,

Conforme conversamos por telefone, a secretaria do ConsCCNH solicita sua ajuda em
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relatar o tema "/Professores Visitantes da ARI/".

A respeito deste assunto, temos a comunicação anexa entre a Assessoria de Relações

Internacionais e a direção do CCNH.

Estamos concluindo o estudo mencionado pelo prof. Ronei, e o enviaremos a você tão

logo seja possível.

Agradecemos pela cooperação.

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  Em 03/10/2017 17:51, Secretaria CCNH

escreveu:

Prezado Prof. Danilo,

A Presidência do ConsCCNH solicita vossa colaboração para relatar o assunto "/Banca

para concurso docente – Edital 219/2016 (Química Tecnológica)/", constante da pauta

preliminar do expediente da 9ª sessão ordinária de 2017 do Conselho do CCNH, a se

realizar no próximo dia 16/10/2017.

Enviamos anexo o modelo de relatoria, juntamente com materiais para auxiliar na

análise do tema.

Solicitamos enviar o relato a esta Secretaria até às *12:00* horas do dia *10/10

/2017*.

Caso não possa enviar neste prazo, solicitamos copiar o relato para

consccnh@ufabc.edu.br <mailto:consccnh@ufabc.edu.br> a fim de que a discussão do

tema entre os Conselheiros não seja prejudicada.

Favor confirmar o recebimento desta mensagem.

Atenciosamente,

-- 

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 

Anexos:

controle_salas_docentes_06_10_17renato.xlsx 21,3KB

controle_vagas_docentes_por_area_06_10_17renato.xlsx 26,8KB
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