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ATA DA  DÉCIMA-SÉTIMA REUNIÃO  DO CONSELHO DO 
CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA 
UFABC, REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE OUTUBRO DE 
2008.  
 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e oito, na sala de reuniões do 8º 
andar do bloco B da Universidade Federal do ABC em Santo André-SP, às catorze horas, 
reuniu-se em sessão o Conselho do CCNH identificado na lista de presença anexa. 
 

Pauta:  
1. aprovar ata anterior  
2. trabalhos administrativos  
3. Uso das impressoras e copa 
4. planejamento de concursos para 2009 
5. disciplinas para 2009 
6. edital IC/2009 
7. outros assuntos  
8. reserva técnica 
 
Item 1: a ata da reunião anterior foi aprovada sem alterações. 
 
Item 2. Devido à  ausência do representante técnico-administrativo Elias Tavares, esse 

item não será discutido. 
 
Item 3: será enviada CI assinada pelo Diretor aos docentes do 10º andar do bloco B, 

solicitando o uso racional dos recursos de impressão, bem como informando que após as 
18:00 horas a impressora ficará sem papel e cada docente terá em sua sala uma resma de 
papel para atender emergências.  

 
Foi aprovada a mudança da impressora hoje existente na sala de impressão para local 

próximo à secretaria do CCNH, a fim de que sejam melhor administrados os recursos. Será 
enviada CI do Diretor ao NTI solicitando essa mudança.  

 
Foi aprovado o uso exclusivo da copa aos docentes e servidores técnico-

administrativos do CCNH. Sendo assim, a copa ficará trancada e os interessados em usá-la 
deverão solicitar cópia da chave à secretária do centro mediante pagamento do custo da cópia. 
Será enviada CI aos docentes e demais servidores.  

 
Item 4: foi aprovado que até 06/11 serão definidas as áreas para os concursos de 

2009. 
Foi discutida a necessidade de melhorar o planejamento das bancas para os próximos 

concursos. 
 
O Prof. Marcelo Leigui informa sobre a necessidade da duplicação das vagas dos 

concursos anteriores, pois dessa forma conseguiremos mais rapidamente suprir a demanda. 
 
Item 5: já encaminhado o planejamento das disciplinas para 2009. 
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Item 6: sanada dúvida da representante discente Josiane quanto à entrada de novos 

professores e ao início do edital de IC em 2009. 
 
 
 
Item 8: o projeto de reserva técnica foi apresentado e aprovado por esse conselho e 

será encaminhado ao CONSUNI pelo Diretor do CCNH para conhecimento. 
 
 
A próxima reunião será no dia 19 de novembro. Nada mais havendo a tratar, essa 

sessão encerrou-se às dezesseis horas. 


