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SINOPSE 

3ª reunião ordinária de 2010 do Conselho do CCNH 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos 

assuntos constantes da pauta da 3ª reunião ordinária de 2010 do 
Conselho do CCNH, realizada nos dias 05 e 12 de abril nas salas 
304 e 402 do bloco B.  

 
Informes: 
 
1. O Prof. Arnaldo relata que ainda desconhece as dimensões do dano ocorrido com 

materiais do laboratório didático transportados pela coordenação da obra. Relata que os 
materiais foram depositados em uma sala lotada onde não há espaço para abrir as caixas. A 
coordenação dos laboratórios didáticos tentará avaliar por amostragem a dimensão do dano. 

 
2. O Prof. Marcos Ávila informa o status do campus Mauá.  
 
3. O Prof. Arnaldo informa sobre a reserva técnica institucional FAPESP 2010. Relata 

que o assunto está sendo tratado pela Reitoria e PROPES como um projeto único.  
 
4. O Prof. Arnaldo informa que a solicitação de redistribuição da Profª Maria Inês Ribas 

Rodrigues, 3ª colocada no concurso de licenciatura em física, foi negada pela Reitoria. 
 
 
Ordem do dia: 
 
1. As atas da 1ª e 2ª reuniões ordinárias de 2010 foram aprovadas com alterações. A ata 

da 1ª reunião extraordinária foi retirada de pauta. 
 
2. Aprovação de proposta de detalhamento do calendário do ConsCCNH e aprovação de 

Resolução para encaminhamento de pleito para a pauta da reunião do ConsCCNH – 
relatora Ana Crivelari: itens aprovados sem alterações.  

 
3. Aprovação de Resolução sobre o plano de ocupação do bloco A – relatora Profª 

Marcela Ramos: aprovada com alterações.  
 
4. Aprovação da proposta da Semana da Biologia – relatora Profª Marcella Ramos: 

aprovada. 
 
5. Aprovação de proposta de criação de programa de pós-graduação strictu sensu 

“Biotecnociência: Inovação e Métodos Avançados” – relator Prof. Wagner Carvalho:  
aprovada. 

 
6. Apresentação da avaliação de 12º mês de efetivo exercício Profs. Adriano Reinaldo 

Viçoto Benvenho, Ana Carolina Santos de Souza Galvão, Ana Melva Champi Farfán, Angela 
Albuquerque Teixeira Neto, Antonio Sérgio Kimus Braz, Arlene Cristina Aguilar, Charles 
Morphy Dias dos Santos, Cláudia Maria Furlan, Daniele Ribeiro de Arújo, Eduardo Andrade 
Botelho de Almeida, Eduardo Peres Novais de Sá, Fúlvio Rieli Mendes, Geoffroy Roger 
Pointer-Malpass, Juliana Marchi, Karina Passalácqua Morelli Frin, Márcia Aparecida 
Sperança, Márcio Peron Franco de Godoy, Marcus Vinícius Segantini Bonança, Pedro Galli 
Mercadante, Ricardo Augusto Lombello, Sérgio Daishi Sasaki, Thiago Regis Longo Cesar da 
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Paixão, Tiago Rodrigues, Viviane Viana Silva – relatores Profs. André Polo, Maximiliano 
Ujevic e Guilherme Ribeiro: todos os relatórios tiveram o parecer final para continuarem em 
estágio probatório. O Prof. Arnaldo encaminhou para votação a aprovação de todos os 
pareceres, os quais foram aprovados por unanimidade.  

 
7. Apresentação da avaliação do 24º mês de efetivo exercício Prof. Leonardo José Steil 

– relator Prof. André Polo: parecer para continuação em estágio probatório. Encaminhado 
para votação, o parecer foi aprovado por unanimidade.  

 
8. Avaliação do 24º mês de efetivo exercício Prof. Pietro Chimenti – relator Prof. Arnaldo: 

o Prof. Maximiliano será responsável pela condução da avaliação que deverá ser 
apresentada na próxima reunião. 

 
9. Avaliação em estágio probatório Profª Adelaide Faljoni-Alário – relator Prof.     

Arnaldo: aprovados os integrantes da comissão de avaliação, sendo eles os Profs. Antonio 
Candido Faleiros (presidente), Rodney Carlos Bassanezi e Pedro Carajilescov.  

 
10. Parecer sobre o Relatório de atividades docentes – relator Prof. Marcelo 

Christoffolete: apresenta o relato e conclui que não há objetivos para a apresentação do 
relatório anual de atividades docentes para os docentes já aprovados em estágio probatório. 
Para os docentes em estágio probatório conclui que o  Relatório  de  Atividades  Docentes  é  
insuficiente  para  avaliar  os  critérios  de  assiduidade,  disciplina,  capacidade/iniciativa  e 
responsabilidade, sendo esses de caráter administrativo e que devem ser avaliados pela 
Direção do Centro. O Prof. Arnaldo solicita à atual comissão (Profs. Marcelo Christoffolete, 
Marcelo Pires, André Polo e Roque Caiero, além da secretária Ana Crivelari), a 
apresentação de propostas.  

 
11. Relatórios de atividades docentes dos docentes já aprovados em estágio probatório 

– relator Prof. Marcelo Christoffolete: este tema voltará a pauta das próximas reuniões. 
 
As sessões encerraram-se às 16:00 e 16:45 horas respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 


