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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO  ORDINÁRIA DO
CONSELHO  DO  CCNH  –  CENTRO  DE
CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS DA UFABC,
REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE JULHO
DE 2007. 

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e sete, no 4º andar do
edifício sede da Universidade Federal do ABC em Santo André, São Paulo, às
quinze e  trinta  horas,  reuniu-se em sessão ordinária  o  Conselho do CCNH
identificado na lista de presença anexa.

O Prof.  Salinas inicia a reunião informando que esta primeira reunião será
meramente  informativa,  não  havendo  a  intenção  de  deliberar-se  nenhum
assunto. O Conselho de Centro é composto do Diretor, Diretor Adjunto e dos
representantes eleitos,  sendo  que os  eleitos titulares  são  convocados e  os
suplentes são convidados. Na impossibilidade do comparecimento do titular o
suplente deverá comparecer. O Centro é a unidade mínima da Universidade e
o papel  do conselho de  centro  é  importantíssimo,  pois  todas  das decisões
iniciam-se nessa instância. 

O Prof. Salinas informa que foram aprovadas trinta vagas para docentes
para a UFABC, sendo dez vagas para cada Centro. Está sendo negociada a
aprovação de mais cento e vinte vagas com o Governo Federal. 

O Prof. Salinas comenta que é atribuição desse Conselho a apresentação
da proposta das áreas, bancas e editais de concursos, bem como a avaliação
de docentes e servidores técnico-administrativos.

Importante  destacar  que o Conselho de Centro  deverá pensar  na futura
expansão da Universidade.

Iniciou-se a discussão acerca das vagas para docentes, ficando acordado
que os membros trarão propostas para a próxima reunião que será na semana
seguinte.

Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezessete horas e
trinta minutos.
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