
Conselho do CCNH

Centro de Ciências Naturais e Humanas

Relatoria

Sessão Ordinária de 3 de fevereiro de 2014.

Ordem do dia: Mudanças na Comissão Assessora de Comunicação do CCNH.

Relator: Célio Adrega de Moura Junior.

Contexto e Histórico:

No  último  dia  14  de  janeiro  foi  realizada  a  4a.  reunião  da  CAC,  onde  foram 
discutidos os próximos passos na divulgação da política de comunicação do CCNH. 
Também foram levantados  a  falta  da  representação  discente  na  comissão  e  de 
participação de alguns membros docentes. Discutiu-se também sobre a elaboração 
de uma resolução que normatize a comunicação no CCNH.

Avaliação:

A necessidade de preenchimento das vagas discentes está sendo divulgada entre os 
alunos  de  graduação  e  de  pós  por  vários  meios.  Até  o  momento  não  houve 
interessados.  No caso dos docentes,  a filosofia  indicou novos membros titular  e 
suplente e a química um novo membro titular.

Tabela de Membros Atuais

Para informar a comunidade do Centro sobre a política de comunicação, sua fase de 
implementação, tirar dúvidas e receber sugestões, os professores representantes 
dos cursos estão divulgando a política em suas plenárias, colhendo opiniões dos 
respectivos professores e deverão dar o retorno à CAC para que possamos seguir 
com as próximas etapas de implantação da política.

Um  esboço  de  resolução  que  normatiza  a  comunicação  no  CCNH  está  sendo 
elaborado  entre  os  membros e  será  direcionado de acordo com os retornos de 
opiniões  e  sugestões  que  obtivermos  da  comunidade,  especialmente  o  que  os 
membros da CAC obtiverem de suas respectivas plenárias.

Conclusão:

Titular Suplente Observações
Biologia Graciela Oliver Natália Lopes
Filosofia Marilia Pisani Renato Kinouchi Saem Marilia e Renato; entram
Física Célio Moura Adriano Benvenho   Paula Braga e Lorenzo Baravalle
Química Marco Antonio Giselle Cerchiaro Sai Marco entra Hueder Paulo
TAs Renato Correa Ana Crivelari
TAs Fernando Pablos Carolina Assumpção
DG Jefferson Cardoso Felipe Lujan Sem representantes
DPG Camila Sanches Claudia Januário Sem representantes



A CAC segue normalmente suas atribuições e responsabilidades, aguardando 
que a divulgação das vagas discentes possa atrair alunos com interesse em 
contribuir  com  a  política  de  comunicação  do  CCNH.  Com  relação  às 
indicações dos nomes para a nova composição da CAC o relator é favorável.


