CCNH - Centro de Ciências Naturais e
Humanas

SINOPSE
29ª reunião ordinária Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da pauta da 29ª reunião ordinária do Conselho
do CCNH, realizada no dia 10 de novembro de 2009 na sala 408 do
bloco B.
Informes:
1. Regimento do Conselho do CCNH – o Prof. André Polo relata o andamento das
atividades do grupo de trabalho sobre o organograma e regimentos. Relata que um dos
questionamentos é se os Laboratórios Didáticos ficariam subordinados ao CCNH ou à
PROGRAD. O Prof. Leigui enviará CI ao Prof. Hélio Waldman, Pró-Reitor de Graduação, a
fim de esclarecer a questão.
Ordem do dia:
1. aprovação dos componentes das bancas – o Prof. Leigui informa os nomes dos
componentes das bancas dos concursos de Astrofísica, Astropartículas e Relatividade Geral
& Cosmologia. Relata que dada a urgência, os nomes já foram aprovados por ele. Após
discussão, o conselho decide por unanimidade incluir o Prof. Pietro Chimenti como primeiro
suplente e manter o Prof. Francisco Eugênio Mendonça da Silveira como segundo suplente.
Submete as bancas dos concursos de Astrofísica, Astropartículas e Relatividade Geral &
Cosmologia à aprovação, tendo sido aprovadas por unanimidade.
2. proposta de prorrogação do prazo de validade do concurso de Propriedades
Eletrônicas e Ópticas de Átomos, Moléculas e Sólidos cujo primeiro colocado é o Prof. Hans
Lichska e cuja validade expira em 16/12/2009 - o Prof. Leigui submete à votação a
prorrogação de validade do concurso. Os conselheiros manifestam-se favoravelmente tendo
havido duas abstenções.
3. pareceres sobre relatório de atividades docentes Profs. André Eterovic e Carlos
Suetoshi Miyazawa – o Prof. Wagner apresenta os pareceres dos relatórios de atividades
docentes dos Profs. André Eterovic e Carlos Suetoshi Miyazawa. Após apreciação foram
aprovados por unanimidade.
4. solicitação de redistribuição Profª Maria Teresa Gomes Lopes - o parecer é
desfavorável para sua transferência para a área de botânica do CCNH em razão de a
docente não ser figura de destaque em sua área de atuação. Submetida à votação o
parecer contrário à solicitação de redistribuição em questão, foi aprovada a negativa por
unanimidade.
5. pareceres sobre relatório de atividades docentes Profs. Maisa Helena Altarugio,
Rosana Louro Ferreira Silva – submetida à votação a aprovação dos relatórios das Profªs
Maisa Helena Altarugio e Rosana Louro Ferreira Silva, todos foram favoráveis.
6. outros assuntos. O Prof. Leigui apresenta pedido de representação discente no
Conselho do CCNH feito pelo DCE, que sugere o nome da aluna Josiane Manteiga.
Submetida à votação a solicitação de representação discente no Conselho do CCNH foi
negada por unanimidade.

