
Assunto: Fwd: Re: 10/11/2014 - Item E3 Sessão do ConsCCNH - Projeto Kinner Silicone -

eventual colaboração- Enviar informações sobre carga horária na par-cipação no projeto de

pesquisa
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Data: 10/11/2014 12:52
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-------- Mensagem original --------

Assunto:Re: 10/11/2014 - Item E3 Sessão do ConsCCNH - Projeto Kinner Silicone - eventual

colaboração- Enviar informações sobre carga horária na par-cipação no projeto de

pesquisa

Data:Mon, 10 Nov 2014 12:44:33 -0200

De:Wendel Alves <wendel.alves@ufabc.edu.br>

Para:Leonardo Lira Lima <leonardo.lima@ufabc.edu.br>

Muito Obrigado Leonardo!!!

Seguem as informações abaixo sobre a carga horária dos envolvidos.

Carla Cris-na Decandio (40h)

Wendel Andrade Alves (8h)

Clovis Ananias da Silva (16h)

Abraços,

Wendel

2014-11-10 11:30 GMT-02:00 Leonardo Lira Lima <leonardo.lima@ufabc.edu.br>:

Prezado professor Wendel,

Hoje teremos uma sessão do ConsCCNH, o projeto da colaboração com a Kinner está no

expediente.

Provavelmente, o professor Rodrigo Cunha venha a nos ajudar com o relato da análise de

mérito da colaboração.

Nos aspectos administra-vos, tentei preparar um relatório e vou apresentá-lo hoje ao

ConsCCNH.

Uma úl-ma dúvida rápida, para informações ao Conselho:

Na semana passada, verificamos que na planilha de informações, parece que não consta a

dedicação (carga horária) necessária para o desenvolvimento do projeto, carga horária de cada

par-cipante.
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O ConsCCNH analisa e aprova a par-cipação do docente nos projetos, mas, para isso,

precisamos saber da carga horária necessária, observado o limite da Resolução Consuni nº135,

itens 12 ou 13 do anexo.

Caso o professor possa nos informar essas carga horárias ainda hoje, informaremos o

Conselho, para a análise e votação da matéria.

No mais, preparei o relatório administra-vo que segue anexo, e vou apresentá-lo ao

Conselho.

No que se refere às cer-dões e documentação da organização, parece que está tudo

conforme.

Aguardamos o informe sobre a carga horária no plano de trabalho, conforme detalhamento

no plano de trabalho, item 8 (equipe técnica).

Obrigado

Atenciosamente,

Leonardo

--

Dr. Wendel Andrade Alves

Center for Natural and Human Sciences

Federal University of ABC

09210-170, Santo André, SP, Brazil

E-mail: wendel.alves@ufabc.edu.br

hPp://wendel.ufabc.edu.br/
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