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ATA DA QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO
DO CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS
E HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA
DOIS DE OUTUBRO DE 2007.
Aos dois dias do mês de outubro de dois mil e sete, no 4º andar do
edifício sede da Universidade Federal do ABC em Santo André, São Paulo, às
dezesseis horas, reuniu-se em sessão o Conselho do CCNH identificado na
lista de presença anexa.
Pauta:
1. Matriz curricular do BC&T
2. Bancas
3. Eventos para 2008
4. Outros assuntos

O Prof. Salinas inicia a reunião comentando sobre a questão da entrada
dos mil e quinhentos alunos. Pede tranqüilidade nesse momento e que
aguardemos as reuniões do CONSEP e CONSUNI. Comenta também que é
impossível não surgirem mais vagas para docentes. Segundo ele poderá haver
duas alternativas:
1. Voltarmos atrás na decisão dos mil e quinhentos;
2. Caso não seja possível recuar, pois o resultado foi divulgado por
ordem alfabética nos sites da UFABC e VUNESP, poderemos
realizar um escalonamento interno.
Em seguida o Prof. Salinas comenta sobre a matriz curricular do BC&T,
dizendo ser fundamental que tenhamos todas as ementas e que considera que
a proposta enviada pelo Prof. Roque representa um consenso.
Com relação aos concursos o Prof. Salinas informa a quantidade de
inscritos em cada concurso, demonstrando preocupação em alguns casos pelo
baixo número de inscritos. Pede aos professores empenho a fim de
conseguirmos mais candidatos.
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Com relação aos eventos para 2008, o Prof. Salinas pede aos docentes
que proponham atividades a serem desenvolvidas no próximo ano a fim de que
possamos informar o setor de Planejamento – PROAD.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezessete
horas.
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