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SINOPSE
5ª reunião ordinária de 2010 do Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da pauta da 5ª reunião ordinária de 2010 do
Conselho do CCNH, realizada nos dias 07 e 14 de junho nas salas 7
da Rua Santa Adélia e L604 do bloco B respectivamente.

Informe do Pró-Reitor de Extensão
1. O Pró-Reitor de Extensão, Prof. Plínio Zornoff Táboas, apresentou em linhas
gerais o funcionamento da PROEX.
Informes da Direção
1. O Prof. Arnaldo apresenta a planilha orçamentária final, indicando as áreas e os
investimentos de cada uma.
2. O Prof. Sandro pediu desculpas pelo processo de alocação didática ter sido feito
em cima da hora e ter sofrido alterações. Pediu desculpas também pelo processo
do PEAT.
Ordem do dia
1. Aprovação das atas da 4ª reunião ordinária de 2010 – Relatora Ana Lúcia
Crivelari: atas aprovadas com pequena alteração.
2.

Apresentação da avaliação do 12º mês de efetivo exercício Profs. Alexandre
Reily Rocha e Caetano Rodrigues Miranda e do 24º mês de efetivo exercício dos
Profs. Alexsandre Figueiredo Lago, José Antonio Souza e Renata Maria Augusto
da Costa – relatora Ana Crivelari: todas as avaliações tiveram o parecer final
para continuarem em estágio probatório, tendo sido aprovadas por unanimidade.

3. Eleições para representantes discentes no Conselho do CCNH – relatora Ana
Crivelari: apresentada proposta de portaria de nomeação da Comissão Eleitoral
para eleições discentes, tendo sido aprovada.
4. Solicitação de afastamento para pós-doutorado Prof. José Carlos Rodrigues Silva
– relator Prof. Sandro S.Costa: aprovada proposta de realização de parecer
técnico. O projeto será enviado para a coordenação da pós-graduação em
Química.
5. Comissão de espaços do CCNH – relator Prof. Arnaldo: os colegiados indicarão
nomes para comporem a Comissão que serão escolhidos mediante votação pelo
Conselho. A proposta de criação do Grupo de Estudos do Espaço do CCNH foi
aprovada por unanimidade.
Expediente:
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1. Avaliação do 12º mês de efetivo exercício Profª Iseli Lourenço Nantes – relator Prof.
Arnaldo: aprovada proposta de criação de comissão de avaliação formada pelos
Profs. Antonio Faleiros, Rodney Bassanezi e Pedro Carajilescov.
2. Escola de Física – relator Prof. Maximiliano: solicitado o comprometimento do CCNH
para com a Escola, tendo sido aprovado.

3. Cooperação Científica e Tecnológica entre Universidade Federal do ABC(UFABC) e
Instituto de Traumatologia e Ortopedia / Hospital das Clinicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (IOT-FM/USP) – relator Prof. José Antonio:
o assunto será reapresentado em próxima sessão.
4. RTI 2009 FAPESP – relator Prof. Roque C. Caiero: relata que não existem
informações oficiais disponíveis sobre a execução das reservas técnicas. Concluiu
que existem três versões diferentes de planos e não é possível saber qual foi
enviada à FAPESP. Enfatizou que não é possível saber quais as prioridades e quais
projetos são beneficiados pelos laboratórios, e que estas informações devem estar
como o coordenador, Prof. Erick Bastos. O Prof. Arnaldo conclui o assunto e informa
que o mesmo voltará a pauta no expediente da próxima reunião.
5. Uso dos e-mails institucionais e Plano de comunicação do CCNH – relatora Ana
Crivelari: relatados três principais problemas detectados no envio de mensagens ao
grupo docentes@ufabc.edu.br, bem como propostas para solução.
Neste momento a reunião teve que ser interrompida em razão de utilização da sala
para aulas. O assunto será abordado novamente na próxima sessão.
As sessões encerraram-se às 17:15 e 16:00 horas respectivamente.
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