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SINOPSE 

6ª reunião ordinária de 2010 do Conselho do CCNH 
 

 
Síntese das deliberações referentes aos 

assuntos constantes da pauta da 6ª reunião ordinária de 2010 do 
Conselho do CCNH, realizada nos dias 05 e 19 de julho na sala 501 
do bloco B. 

 
Informes da Direção 
 
1. O Prof. Arnaldo apresenta o relatório de afastamento do país da Profª Maria 

Cristina Carlan da Silva. 
 

2. O Prof. Arnaldo informa que a representante dos técnicos administrativos Aline 
Maxiline Pereira de Oliveira solicitou renúncia. 

 
  

Informes dos Conselheiros 
 
1. O Prof. Alexandre Kihara informa que foram submetidos APCNs nos quais 

constam vários professores do CCNH. 
 
2. O Prof. Maximiliano comentou que o CECS terá salas individuais para seus 

professores, demonstrando preocupação com a alocação dos espaços 
destinados aos Centros. O Prof. Arnaldo afirmou que o CCNH, diante de 
oportunidades de novos espaços, buscará a satisfação de suas necessidades, e 
que, em conjunto com o CMCC, poderá demonstrar às instâncias superiores o 
modo como a alocação foi feita pelo CECS, para que assim não saiam em 
prejuízo.    

 
Ordem do dia 
 
1. Aprovação das atas da 5ª reunião ordinária e 5ª reunião extraordinária de 2010 - 

relatora Ana Crivelari - aprovadas com pequenas alterações.  
 
2. Avaliações de estágio probatório - relatora Ana Crivelari: Os responsáveis pela 

condução das avaliações foram Profª Marcella Milazzoto conduzirá as avaliações 
das Profªs Meiri A. Gurgel de Campos Miranda, Luciana Campos Paulino e 
Marcela Ramos; o Prof. Marcelo Pires conduzirá a avaliação dos Profs. Francisco 
Eugênio Mendonça da Silveira e Valery Shchesnovich; o Prof. André Polo 
conduzirá a avaliação do Prof. Toledo, mesmo sem relatório apresentado. As 
avaliações de 30 meses serão enviadas à comissão formada pelos professores 
Hana Masuda, Maurício Coutinho e Marcelo Pires.  

 
3. Aprovação de disciplinas para o 3º quadrimestre de 2010 – relator Prof. Wagner 

Carvalho: aprovadas as listas de disciplinas para o 3º quadrimestre de 2010 dos 
cursos bacharelados e licenciaturas em química, física e biologia.  

 
4. Uso dos e-mails institucionais e Plano de comunicação do CCNH – relatora Ana 

Crivelari: aprovada proposta de uso dos e-mails institucionais a ser encaminhada 
ao CONSUNI.  
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5. Solicitação de afastamento Prof. Vilson Tonin Zanchin – relator Prof. Marcelo 

Pires: aprovada por unanimidade. 
 
6. Solicitação de afastamento para pós-doutorado Prof. José Carlos Rodrigues Silva 

– relator Prof. Sandro S.Costa: o Conselho enviará despacho à Reitoria com 
considerações. 

 
Expediente 
 
1. Convênio de cooperação científica e tecnológica entre UFABC e Fundação 

Ortopedia – relator Prof. José Antonio: retornará à pauta na próxima sessão com 
alterações sugeridas. 

 
2. Política de distribuição de carga didática – relator Prof. Sandro: retornará à pauta 

na próxima sessão. 
 

3. Solicitação de apoio para o “I Simpósio em Nanociências e Materiais Avançados” 
– relator Prof. Maximiliano: retornará à pauta na próxima sessão com detalhes do 
pedido. 

 
4. Representação dos servidores técnicos administrativos no Conselho do CCNH – 

relator Prof. Roque – retornará à pauta na próxima sessão. 
       
Nada mais havendo a tratar, as sessões encerraram-se às dezesseis e dezessete e 

trinta horas respectivamente. 
 
 
Ana L.Crivelari 
Secretária Executiva - CCNH 
 


