CCNH – Centro de Ciências Naturais
e Humanas

ATA DE REUNIÃO

ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DO
CCNH – CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E
HUMANAS DA UFABC, REALIZADA NO DIA
DEZ DE DEZEMBRO DE 2007.
Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e sete, no 4º andar do
edifício sede da Universidade Federal do ABC em Santo André, São Paulo, às
catorze horas, reuniu-se em sessão o Conselho do CCNH identificado na lista
de presença anexa.
Pauta:
1. distribuição da carga didática;
2. discussão sobre professores visitantes;
3. progressão funcional do Prof. Sandro;
4. outros assuntos.
O Prof. Fazzio inicia a reunião informando os nomes dos candidatos
aprovados nos concursos. A seguir coloca em discussão a distribuição da
carga didática, tendo sido decidido que será encaminhada conforme proposta.
Com relação aos professores visitantes ficou acertado que no dia
17/dez, próxima segunda-feira, às 14:00 horas, o Conselho de Centro se
reunirá a fim de opinar sobre os candidatos.
A solicitação de progressão funcional do Prof. Sandro foi aprovada por
unanimidade.
Nesse momento a Profª Hana chega.
O Prof. Fazzio informa que a Profª Mara Marly Gomes Barreto solicitou a
oficialização de sua transferência para o CECS. A decisão desse Conselho foi
de concordar com tal pedido com a condição da cessão de uma vaga de
docente para o CCNH.
O Prof. Fazzio informa que o Prof. Fábio Forti solicita afastamento
internacional para cursar pós doutoramento. Após discussão e votação o
Conselho posiciona-se como contrário a tal pedido.
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O Prof. Fazzio coloca em votação a ata da reunião anterior tendo sido
aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, essa sessão encerrou-se às dezesseis
horas.
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