Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
CONSELHO DE CENTRO
SINOPSE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 06/2013

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da 6ª sessão ordinária de 2013 do Conselho do
CCNH, realizada no dia 01 de julho, às 13:30 h, na sala 312-3, bloco A,
campus Santo André da Universidade Federal do ABC.
Informes da Direção:
1. O Prof. Arnaldo informa que foram realizados os concursos de Filosofia, Ensino de
Física, Física Estatística e Computacional e Ensino de Biologia. Já solicitou a
nomeação dos primeiros colocados nos concursos de Ensino em Física e Ensino em
Biologia e aguarda os prazos para solicitar os demais;
2. O Prof. Ronei informa que já iniciou-se o processo de atribuição didática;
3. O Prof. Arnaldo informa que sairá em férias por dez dias;
4. O Prof. Arnaldo solicita auxílio dos conselheiros para as eleições para coordenações
dos cursos, tendo em vista haver poucos candidatos;
Informes dos Conselheiros:
1. A Profª Giselle Cerchiaro solicita passar o item 2 do expediente para a ordem do dia,
tendo sido aprovado;
2. O Prof. Adriano Benvenho solicita explicações sobre a retirada dos fornos
microondas das copas do 6º andar da torre 3. O Prof. Arnaldo responde que foi
devido ao uso indevido de substância desconhecida por um aluno. Foi proposta a
criação de regra para uso.
Ordem do Dia:
1. Aprovação da ata da 5ª sessão ordinária de 2013 e 1ª sessão extraordinária de
2013 – aprovadas com alterações;
2. Avaliações em estágio probatório – aprovado parecer para continuar em estágio
probatório dos Profs. Fernando Heering Bartoloni, Ever Aldo Arroyo Montero,
Luciana Zaterka e Marinê de Souza Pereira; a avaliação da Profª Fernanda Dias da
Silva não foi apresentada pela sub-comissão avaliadora e será apreciada em
próxima sessão. Foi ratificado o parecer para aprovação em estágio probatório da
Profª Maria Izabel dos Santos Garcia que havia sido aprovado ad referendum.
3. Apresentação das solicitações de uso da RTI – foi aprovada a não exclusão da
demanda da Profª Iseli Nantes; o assunto retornará na próxima sessão; o Prof.
Arnaldo também informa que solicitará abertura de sindicância para apurar a
possível exclusão do laboratório do Prof. Artur Keppler do barracão antes localizado
na R. Santa Adélia.
4. Comissão de pesquisa do CCNH – aprovada proposta de resolução;
5. Solicitação de duplicação de vaga do concurso de Química Analítica – aprovada.
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Expediente:
1. Metodologia para análise de solicitações de redistribuição – retirado de pauta devido
à ausência do relator.

Ana L. Crivelari
Secretária Executiva - CCNH

