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SINOPSE
1ª reunião ordinária de 2010 do Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da pauta da 1ª reunião ordinária de 2010 do
Conselho do CCNH, realizada no dia 05 de fevereiro na sala 408 do
bloco B.
Informes:
1. Carga didática e nomeação novos docentes: o Prof. Arnaldo relata que ainda não foi
publicada a nomeação dos novos docentes que esperávamos houvesse ocorrido em 31 de
dezembro de 2009. A solução encontrada foi convidar alguns desses professores para virem
à UFABC em caráter eventual. Relata que a UFABC não sabe quando será a nomeação e
que as vagas estão no Ministério do Planejamento.
Ordem do dia:
1. Aprovação da proposta de criação das disciplinas Estágio Docente Supervisionado I
e II, vinculadas à pós-graduação em Física: o Prof. Roberto Serra relata que o estágio
docente é obrigatório segundo norma da CAPES e para que possa constar no histórico
escolar do aluno é necessária a criação da disciplina. Após apresentação, a proposta foi
aprovada por unanimidade.
2. Aprovação da ata da 30ª reunião ordinária: ata aprovada com alterações.
3. Avaliação em estágio probatório Prof. Jiri Borecky: avaliação aprovada por
unanimidade. O processo será encaminhado à CPPD.
4. Relatórios de atividades docentes 12º mês Profs. Alysson Fábio Ferrari, André Sarto
Polo, Daniel Carneiro Carrettiero, Érico Teixeira Neto, Frank Nelson Crespilho, Guilherme
Cunha Ribeiro, Kleber Thiago de Oliveira, Marcos de Abreu Ávila, Maria Cristina Carlan da
Silva, Raquel de Almeida Ribeiro e Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha: a avaliação dos
relatórios deverá ser apresentada em próxima reunião.
5. Relatórios de atividades docentes 24º mês Profs. Adelaide Faljoni-Alário, Álvaro
Takeo Omori, Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., Herculano da Silva Martinho, Marcella
Pecora Milazzotto, Márcio Teixeira do Nascimento Varella, Reinaldo Luiz Cavasso Filho e
Wagner Alves Carvalho. A avaliação dos relatórios deverá ser apresentada em próxima
reunião.
6. Solicitação de redistribuição ou remoção Prof. Wilheml Martin Wallau: a solicitação
foi negada.
7. Proposta de calendário de reuniões de 2010: aprovada conforme segue:

mês
mar

dia
8

CCNH - Centro de Ciências Naturais e
Humanas

abr
mai
jun
jul
ago
set
out
nov
dez

5
3
7
5
9
13
4
8
6

8. Saída de conselheiros titulares e sua substituição: o Prof. Arnaldo relata que tivemos
a saída da representante dos técnicos administrativos, Paloma Cardoso da Rosa. Quanto ao
Prof. Gustavo Dalpian não há nada que impeça a continuidade de sua participação nesse
Conselho, tendo em vista sua nomeação como Vice-Reitor. O Conselho decide que o grupo
de trabalho que está elaborando o regimento apresentará proposta de substituição ou não.
9. Problemas com serviço interno de malote e correio: a secretária Ana Crivelari relata
que estamos sofrendo inúmeros problemas com o serviço de malote e correio. O Conselho
decide enviar uma CI à Reitoria relatando o problema.
10. Impressão de relatório de alunos de IC: o Prof. André Polo relata o problema da falta
de infraestrutura para os alunos imprimirem relatórios diversos. A secretária Ana Crivelari
complementa que os professores acabam imprimindo esses relatórios na secretaria do
Centro e, como todos sabem, não temos infraestrutura para suportar essa demanda. O
Conselho decide enviar uma CI à PROPES relatando o problema e solicitando providências.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezesseis horas.

