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SINOPSE
24ª reunião ordinária Conselho do CCNH

Síntese  das  deliberações  referentes  aos
assuntos constantes da pauta da 24ª reunião ordinária do Conselho
do CCNH, realizada em 24 de junho de 2009, às 9:00 h , na sala de
reuniões do 8º andar do bloco B.

INFORMES

O Prof. Leigui inicia a reunião com os informes.

- Apresenta estudo de ocupação do espaço físico para apreciação de todos. Informa
que conseguiremos atender novos 1500 alunos em 2010, independentemente de o bloco A
estar pronto, contando com a ocupação do prédio do antigo Colégio Salete em S.Bernardo.

- Laboratórios do bloco A: teremos nove laboratórios que atenderão vários grupos de
pesquisa bem como todos os professores lotados atualmente no CCNH. Informa que em
2010 poderemos contar com esses laboratórios.  O próximo passo será a execução das
instalações elétricas e de layout pela Prefeitura Universitária. 

- O Prof. Leigui informa que sairá em férias no mês de julho.

ORDEM DO DIA

Critérios para concessão de afastamentos docentes:

O Conselho decide discutir novamente o assunto em próxima reunião, bem como os
critérios  para  dispensa  de  atividades  didáticas  num  trimestre,  pois  os  assuntos  estão
interligados. 

Eleições para Conselho de Centro:

Após discussão foi aprovada a seguinte composição por 5 votos a favor e 1 voto
contra. 

Representantes docentes – 8 
Representante docente do CMCC - 1
Representante docente do CECS – 1
Representantes discentes da graduação – 2
Representantes discentes da pós-graduação - 1
Representantes técnico administrativos – 2

Diretor e Diretor Adjunto compõem esse Colegiado, totalizando 17 componentes.

Vagas para Professores Titulares:
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O Prof. Leigui relata que é necessário que o CCNH trace uma política no CCNH de
contratação de Professores Titulares. Alega que gostaria que 10% das vagas docentes do
centro fossem de Titulares. Informa também que a Profª Iseli entrou em exercício há alguns
dias e que os Profs. Hans e Klaus tomarão posse em agosto. Pede aos conselheiros para
avaliarem o assunto e esse item será retomado em outra ocasião.

Proposta de alteração nas disciplinas de Filosofia:

O Prof.  Roque  apresenta  proposta  de  alteração.  O  Conselho  concorda  com  as
mudanças propostas e decide encaminhá-las ao Comitê de Graduação.

Outros assuntos:

O  Prof.  Leigui  apresenta  pedido  Profª  Viviane  referente  a  solicitação  de
estabelecimento de Acordo de Cooperação Mútua entre UFABC e Instituto de Pesquisas de
Células Troco. Foi aprovado pelo Conselho e será encaminhado ao CONSEP.

Convênios Prof. Herculano: entre UFABC/CCNH, UNIFESP e outras instituições. O
Prof. Leigui informa que não envolvem recursos, apenas coleta de material. Foi aprovado,
com a ressalva que terá que passar pelo Comitê de Biossegurança, e será pauta de reunião
do CONSEP.


