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SINOPSE
1ª sessão ordinária de 2011 do Conselho do CCNH

Síntese  das  deliberações  referentes  aos
assuntos constantes da pauta da 1ª  sessão ordinária de 2011 do
Conselho do CCNH, realizada no dia 24 de de fevereiro, às 13:30
horas,  na  sala  302-3 do bloco A e às  14:00 horas do dia  28 de
fevereiro  na  sala  301-3,  ambas  no  campus  Santo  André  da
Universidade Federal do ABC.

 
Ordem do dia:

1. Aprovação das atas da 11ª sessão ordinária de 2010 e 16ª sessão extraordi-
nária de 2010: as atas da 11ª sessão ordinária de 2010 não foram aprovadas e
serão reapresentadas em próxima sessão. A ata da 16ª extraordinária foi aprova-
da. 

2. Avaliação de estágio probatório – os Profs. André Eterovic e Simone Rodri-
gues de Freitas tiveram o parecer para continuarem em estágio probatório. 

 3. Calendário anual de sessões do Conselho do CCNH: aprovado.

 4. Solicitação de redistribuição Christiane Frigério: solicitação negada

Expediente:

1.        As avaliações em estágio probatório dos seguintes professores serão apre-
sentadas na próxima sessão.

nome meses
Alysson Fábio Ferrari 24
André Sarto Polo 24
Daniel Carneiro Carrettiero 24
Érico Teixeira Neto 24
Frank Nelson Crespilho 24
Guilherme Cunha Ribeiro 24
Marcos de Abreu Ávila 24
Maria Cristina Carlan da Silva 24
Raquel de Almeida Ribeiro 24
Rodrigo Luis de Oliveira Rodrigues Cunha 24
Francisco Eugênio Mendonça da Silveira 30
Luciana Campos Paulino 30
Marcela Sorelli Carneiro Ramos 30
Valery Schesnovich 30

2. Eleições para vice-diretor: o calendário proposto será postergado em razão
do feriado do Carnaval. As indicações de nomes para integrarem a comissão
eleitoral foram aprovadas, após terem passado para a ordem do dia.

3. Semana da Biologia: o assunto será reapresentado na próxima sessão, feitas
as alterações sugeridas.  
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4. Relatório de gestão 2010: aprovado com ressalvas, após ter sido passado
para a ordem do dia. 

5.  Duplicação de vagas edital 26: a solicitação será encaminhada aos colegia-
dos da pós-graduação em física e bacharelado e licenciatura em física.

6. Duplicação de vagas edital química teórica: a solicitação será encaminhada
aos colegiados da pós-graduação em química e bacharelado e licenciatura
em química.

7. Problemas de infraestrutura para ministrar disciplinas experimentais e alo-
cação didática: retirado de pauta a pedido do relator.

8. Relatório FAPESP RTI 2009/54434-6: aprovado

9. Mudança da Secretaria do CCNH para o bloco A: apresentada a demanda,
fica a cargo da Direção a solução do problema. 

Nada mais havendo a tratar,  a sessão encerrou-se às 17:30 horas no dia 24 de
fevereiro e às 15:30 horas no dia 28 de fevereiro.

Ana L.Crivelari
Secretária Executiva - CCNH


