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SINOPSE
11ª sessão ordinária de 2010 do Conselho do CCNH

Síntese  das  deliberações  referentes  aos
assuntos constantes da pauta da 11ª sessão ordinária de 2010 do
Conselho do CCNH, realizada no dia 06 de de dezembro às 13:30 h
na sala S201 do bloco A e no dia 09 de dezembro às 9:30 h na sala
S302 do bloco A

 
Ordem do dia:

1. Posse do representante técnico administrativo – O Prof. Arnaldo declara empossado
como representante dos servidores técnico administrativos o administrador Elias
Ferreira Tavares e como suplente a secretária Ana Lúcia Crivelari.

2.   Aprovação das atas da 10ª reunião ordinária e 15ª reunião extraordinária de
2010 - relatora Ana Crivelari: atas aprovadas com alterações.

3. Apresentação das avaliações de estágio probatório - relatora Ana Crivelari: as
avaliações de 12 e 24 meses tiveram o parecer para continuarem em estágio
probatório e as de 30 meses tiveram o parecer para serem aprovados em estágio
probatório. São essas:

Klaus Werner Capelle – 12 meses
Fabio Furlan Ferreira – 12 meses
Maria Beatriz Fagundes – 12 meses
Maria Candida Varone de Morais Capecchi – 12 meses
Mirian Pacheco Silva – 12 meses
Patricia Del Nero Velasco – 12 meses
Paulo Tadeu da Silva – 12 meses
Roosevelt Droppa Junior – 12 meses
André Eterovic – 24 mese
Maísa Helena Altarugio – 24 meses
Rosana Louro Ferreira Silva  - 24 meses
Simone Rodrigues de Freitas  - 24 meses
Alexsandre Figueiredo Lago  - 30 meses
José Antonio Souza  - 30 meses
Renata Maria Augusto da Costa  - 30 meses

4.   Realização do V Encontro Internacional do GT Ética e Cidadania da ANPOF: 
aprovado.

5.   Finalização do estudo para dispensa de aulas na graduação para 2011: aprovado 
 o estudo sobre dispensa de carga didática em 2011. As regras serão rediscutidas no
  início de 2011.

6. Eleições para vice-diretor: o assunto será abordado em reunião extraordinária.

Expediente:

1.    Solicitação de redistribuição Prof. Hiraldo Serra: o item passou para a ordem do     
       dia e foi reprovado.
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2. Estabelecimento de convênio UFLA / UFABC: o item passou para a ordem do dia 
    e foi aprovado. 

3. Evento Biologia Química – XIV Disciplina Intersemestral”: o item passou para a 
    ordem do dia e foi aprovado. 

4. Serviço interno de correio e malote: dada a mudança do serviço para o bloco A,
será observado ser as falhas continuarão.

5.   Projetos pedagógicos do Bacharelado em Filosofia e da Licenciatura em
      Filosofia: o item retornará à pauta em próxima sessão com alterações sugeridas.

Nada mais havendo a tratar,  a sessão encerrou-se às 17:00 horas no dia 06 de
dezembro e às 12:00 horas no dia 09 de dezembro.

Ana L.Crivelari
Secretária Executiva - CCNH


