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SINOPSE
10ªª sessão ordinária de 2011 do Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da pauta da 10ªª sessão ordinária de 2011 do
Conselho do CCNH, realizada no dia 21 de novembro,
novem
às 13:30
horas, na sala 312-3
312 3 do bloco A no campus Santo André da
Universidade Federal do ABC.
Informes da Direção
1. O Prof. Arnaldo informa
nforma a solicitação de retirada de pauta do item 3 da ordem do
dia pelo solicitante;;
2. O Prof. Arnaldo informa a autorização para contratação de seis professores
visitantes pelo CCNH;
CCNH
3. O Prof. Arnaldo informa
nforma aprovação
aprovação ad referendum da banca do concurso de
Ecologia Evolutiva;;
4. O Prof. Arnaldo informa
nforma a recusa por parte da Universidade Federal de Pelotas
para solicitação de redistribuição para a UFABC da professora Leticie Mendonça
Ferreira;
5. O Prof. Arnaldo passa
assa a palavra ao Prof. Derval dos Santos Rosa que apresenta
aprese
estudo sobre
e número de docentes por centro;
6. O Prof. Ronei Miotto informa que solicitou manifestação dos coordenadores de
curso de graduação sobre a reativação do programa de Colóquios do CCNH. Até
o momento apenas dois
doi coordenadores se manifestaram;
7. O Prof. Ronei Miotto lembra que amanhã ocorrerá a sessão conjunta do
CONSUNI e CONSEPE que tratará da questão multicampi. Propõe que o assunto
seja pauta de próxima sessão;
sessão
8. O Prof. Arnaldo informa que houve somente um candidato aprovado no concurso
de Química Analítica, para o qual havia duas vagas;
9. O Prof. Arnaldo lembra aos conselheiros que, conforme proposto no regimento do
Conselho do CCNH, as abstenções
abst
deverão ser justificadas.
Informes dos Conselheiros

1. A representante técnico administrativa Ana Carolina Tonelotti Assis informa que a
Divisão Administrativa
Administrativa do CCNH abriu prazo para as aquisições de material de
consumo para 2012, que será até 29 de fevereiro;
2. O Prof. Lúcio Campos Costa informa que ainda não foi
fo recebido o parecer da
coordenação da Licenciatura em Filosofia sobre a solicitação de redistribuição
redist
da Profª
rofª Maria Izabel dos Santos Garcia, de Libras. Além
A
disso, foi solicitado o
parecer da coordenação da Licenciatura em Matemática.
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Ordem do dia:
1.

Aprovação das atas da 9ª sessão ordinária e 13ª sessão extraordinária de 2011
– atas aprovadas sem alterações;
alterações

2.

Afastamentos com ônus – o assunto será reapresentado em próxima sessão,
tendo em vista as sugestões apresentadas;

3.

Contratação de professores por tempo determinado área de Física – retirado de
pauta a pedido do solicitante;
solicitante

4.

Proposta da pós-graduação
graduação em Evolução e Diversidade – aprovada;

5.

Solicitação
olicitação de duplicação do concurso de Informação Quântica – aprovado parecer do relator recomendando
ecomendando a não duplicação da vaga e solicitando
solicit
abertura de
novo concurso
curso com área e subárea
rea a ser definida pelo bacharelado em física.
f

6.

Representante da Química na Comissão de Espaços – retirado de pauta;

7.

Estabelecimento de convênio entre UFABC e empresa STC Silicone Técnico
Composto Ltda. – aprovado.

Expediente:

1.

Avaliação em estágio probatório Prof. Klaus Werner Capelle – em caso de
negativa da Profª Adelaide em participar da comissão, serão indicados os
professores Rodney Carlos Bassanezi ou Antonio Candido Faleiros, nessa
ordem. Nesse caso o Prof. Valdecir Marvulle será indicado presidente.

2.

Avaliações em estágio probatório – serão apresentadas em próxima sessão pela
Comissão Permanente de Avaliação em Estágio Probatório as seguintes
avaliações:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nome
Fábio Furlan Ferreira
Maria Beatriz Fagundes
Maria Candida Varone de Morais
Capecchi
Mirian Pacheco Silva
Patricia Del Nero Velasco
Paulo Tadeu da Silva
Roosevelt Droppa Júnior
Alexandre Reily Rocha
Caetano Rodrigues Miranda

meses
24
24
24
24
24
24
24
30
30

3.

Banca concurso Cosmologia e Relatividade Geral (edital 25/2011) – passado
para ordem do dia e aprovado;

4.

Banca concurso Espectroscopia Óptica (edital 27/2011) – passado para ordem
do dia e aprovado;
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5.

Banca concurso Física da Matéria Condensada (edital 29/2011)
29/201 – passado para
ordem do dia e aprovado;

6.

Subcomissão para avaliação em estágio probatório da área de Filosofia –
indicadas as professoras Kátya
Kátya Margareth Aurani e Márcia Helena Alvim para
integrarem a subcomissão; o Prof. Lúcio Campos Costa foi indicado para
substituir o Prof. Renato Rodrigues Kinouchi por ocasião de seu afastamento;

7.

Comissão de Espaços do CCNH – o Prof. Arnaldo informa que a Comissão
C
de
Espaços do CCNH finalizou seu mandato. O assunto será abordado em próxima
sessão com apresentação de propostas por parte dos conselheiros;

8.

Discussão
iscussão das políticas de ocupação do espaço do CCNH em SBC pelos docend
tes do Centro – após apresentação do relato, o Prof. Ronei Miotto propôs que a
Direção apresente
sente em próxima sessão relato sobre o campus S.Bernardo;

9.

Solicitação de reconsideração de pedido de redistribuição Christiane Frigério
Martins – passado para ordem do dia e aprovado parecer do relator que propôs
a recusa da solicitação.

Ana L. Crivelari
Secretária Executiva - CCNH

