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SINOPSE
27ª reunião ordinária Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da pauta da 27ª reunião ordinária do Conselho
do CCNH, realizada em 11 de setembro de 2009, às 13:30 h, na sala
408 do bloco B.
Informes:

1. O Prof. Leigui relata que o CCNH conta hoje com 108 professores, sendo que 92
professores além de 4 pós-docs estão com carga didática no próximo trimestre.
Temos média de 4,68 créditos por docente. Relata que 78% dos docentes foram
atendidos em sua primeira opção, 9% em sua segunda opção, 5% em sua
terceira opção, 3% na quarta opção e 5% em outras opções.
2. O Prof. Herculano apresenta as atividades do grupo de trabalho do bloco A.
Alega que é necessária a elaboração de um documento oficializando o uso dos
espaços. O Prof. Leigui propõe discutir o assunto numa reunião específica.
3. O Prof. André Polo apresenta proposta de organograma do CCNH. A proposta
será novamente apreciada na próxima reunião.
Ordem do Dia:
1. Vagas para professores titulares – o Prof. Leigui considera necessário um
Professor Titular na área de Filosofia. O Prof. Valter relata que não há interesse da área de
Filosofia em ter mais que um Titular dado o pequeno número de Filósofos. O Conselho
decide reabrir as vagas dos concursos de filosofia que não foram aprovados, sendo eles
Epistemologia e Lógica e Filosofia da Lógica.
2. critérios para dispensa de carga didática – após breve explanação, o Conselho
decide consultar os demais docentes do Centro e apreciar novamente o assunto na próxima
reunião.
3. critérios para avaliação dos relatórios docentes – a Profª Marcella relata
brevemente o assunto. Enviará documento para ser aprovado na próxima reunião.
4. relatório de atividades docentes Prof. Ronei Miotto e Profª Simone Rodrigues de
Freitas – após apreciação dos conselheiros, decidiu-se que o Prof. Leigui enviará os
relatórios para emissão de parecer. O Prof. Leigui apresenta também o relatório do Prof.
Marcelo Augusto Christoffolete que também será enviado para emissão de parecer.
5. avaliação da disciplina NMA 217 – após breve apresentação, foi aprovada.
6. convocação da candidata Graciela de Souza Oliver – decidiu-se que a candidata
será convocada aproveitando-se uma vaga do concurso de Filosofia da Ciência que teve
apenas um candidato aprovado e havia duas vagas.
7. aprovação do Projeto Jovem Pesquisador – item retirado da pauta.
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8. proposta de cooperação acadêmica apresentada pelo Prof. Ronei Miotto – a
proposta será enviada via e-mail aos conselheiros para apreciação no prazo de uma
semana para posterior envio ao CONSEP e CONSUNI.
9. solicitação de afastamento Profª Maria Cristina Carlan da Silva – será apreciada
na próxima reunião após o levantamento da contagem de créditos.

