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SINOPSE
5ª sessão ordinária de 2011 do Conselho do CCNH

Síntese  das  deliberações  referentes  aos
assuntos constantes da pauta da 5ª  sessão ordinária de 2011 do
Conselho do CCNH, realizada no dia 27 de junho, às 13:30 horas, na
sala  312-3  do  bloco  A  no  campus  Santo  André  da  Universidade
Federal do ABC.

Ordem do dia:

1. Aprovação das atas da 4ª sessão ordinária de 2011, 1ª, 2ª e 3ª sessões extraordiná-
rias de 2011 – atas aprovadas com alterações

2. Apresentação das  avaliações  de estágio  probatório  –  avaliações  aprovadas  para
continuarem em estágio probatório: 12 meses - professores Andréa Onofre de Araú-
jo, Carlos Alberto da Silva, Fernando Zaniolo Gibran, Maria Camila Almeida, Natália
Pirani Ghilardi Lopes; 24 meses – professores Alexandre Reily Rocha e Caetano Ro-
drigues Miranda; avaliações aprovadas em estágio probatório: André Eterovic, Maisa
Helena Altarugio, Rosana Louro Ferreira Silva e Simone Rodrigues de Freitas. A Co-
missão Avaliadora do prof. Luis Alberto Peluso não apresentou a avaliação. O assun-
to deverá constar da pauta de próxima sessão.

Expediente:

1. Avaliações em estágio probatório dos professores Laura Paulucci Marinho e Pieter  
Willelm Westera serão apresentadas em próxima sessão.

2. Eventos PROEX X CCNH: o Prof. Plínio Z. Táboas não pode comparecer, mas a Pro
fª Maisa Helena Altarugio o representou. Esclareceu dúvidas quanto aos eventos pa
trocinados pela PROEX que são coordenados por professores do CCNH. Esclareceu
que a PROEX sofreu redução drástica em custeio de diárias e passagens e estão 
tentando atender todos. Relata que o fornecimento de coffee breaks não está com
templado nos editais. Relata que a PROEX oferecerá apoio administrativo a todas as
ações, desde que previstas no projeto e que diárias e passagens talvez poderão ser
atendidas.

3. II Workshop C&T – Química: o ano da química na UFABC - o relator Prof. André Polo
apresenta o  relato e, diante do comprometimento do apoio administrativo a ser ofere
cido pela PROEX, reenviará a solicitação a essa Pró-Reitoria.

            4. ASCMS - Advanced School on Computational Materials Science for Energy and Envi
ronmental Applications – será solicitado apoio à Reitoria, tendo em vista que o CCNH
não dispõe de quantitativo suficiente de servidores.

5. IV Escola de Física da UFABC – será enviada CI ao solicitante sugerindo postergar a
data do evento. Caso não concorde, o CCNH poderá apoiar apenas parcialmente,  
tendo em vista o acúmulo de eventos para o período.

6. Transporte de equipamentos para pesquisa - o assunto passa para a Ordem do Dia e
é aprovado com ressalvas sobre o transporte. 
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7. Apresentação sobre a atuação do CATI e futura atuação do CETIC – o assunto pas
sa para a sessão de Informes. O Prof. Gustavo Dalpian informa que, com a criação 
da CETIC, as áreas demandantes enviarão suas solicitações de TI a este comitê.  
Após apreciadas, as solicitações, se aprovadas, constarão do PDTI e serão enviadas
ao NTI para execução.

8. Formação do GT Docentes Multicampi – o assunto voltará à pauta em próxima ses
são.
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