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SINOPSE
22ª reunião ordinária Conselho do CCNH

Síntese  das  deliberações  referentes  aos
assuntos  constantes  da  pauta  da  22ª  reunião  ordinária  do
Conselho do CCNH, realizada em 28 de abril de 2009, às 14h ,
na sala de reuniões do 8º andar do bloco B.

ORDEM DO DIA

Item  1:  apresentadas  as  propostas  pedagógicas  dos  bacharelados  em
Biologia, Física e Química. Decidiu-se que as três propostas manterão 300 horas
para o TCC.

A proposta do Bacharelado em Biologia foi aprovada.

As  propostas  dos  Bacharelados  em Química  e  Física  foram parcialmente
aprovadas,  sendo  que  as  alterações  sugeridas  serão  apresentadas  em próxima
reunião.

Item 2:  decidiu-se  que  os  conselheiros  consultarão  os  docentes  sobre  as
propostas  de  quatro  ou  cinco  conselheiros  para  a  a  próxima  gestão.  O  atual
colegiado tem seu mandato expirado em 31 de julho de 2009. Dessa forma, esse
conselho promoverá eleições no mês de junho. O assunto será pauta de próxima
reunião.

Item 3: aprovado o pedido de afastamento para estágio pós-doutoral do Prof.
Lúcio Campos Costa.

Os conselheiros levantaram a questão sobre quais  serão os critérios para
atender os pedidos de afastamento. O assunto será pauta da próxima reunião.

Item 4: aprovadas os eventos dos Profs. Alysson Ferrari – II Escola de Física
da UFABC em setembro de 2009 e Alex Gomes Dias – IV Workshop de Física e
Astrofísica de Neutrinos em 26/06/09. Entretanto recomendou-se que as passagens
solicitadas  pelo  Prof.  Alysson  sejam  primeiramente  solicitadas  às  agências  de
fomento. Os coffe-breaks solicitados não poderão ser atendidos.

Item 5:  a Profª Patrícia  informa que há 12 pedidos para isenção de carga
didática no próximo trimestre. O Conselho decidiu que, atendido o mínimo de 16 h
em sala de aula por três trimestres consecutivos, conforme estabelecido em lei, e
caso  não  haja  falta  de  professores  na  disciplina,  as  solicitações  poderão  ser
atendidas.


