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assuntos constantes da pauta da 6ª sessão extraordinária de 2011 
do Conselho do 
na sala 312
Federal do ABC.

  Pauta única: Regimento do Conselho do CCNH
 
 O relator Prof. Valter Bezerra apresentou relato até o artigo 83 e o Prof. M
res inicia seu relato. O Conselho apreciou e sugeriu alterações. Foram aprovadas as pág
nas 13 a 20. Os demais relatos serão apreciados em próxima sessão extraordinária.
 

Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou
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SINOPSE 
6ª sessão extraordinária de 2011 do Conselho do CCNH

 
Síntese das deliberações referentes aos 

assuntos constantes da pauta da 6ª sessão extraordinária de 2011 
do Conselho do CCNH, realizada no dia 11 de julho, às 13:30 horas, 
na sala 312-3 do bloco A no campus Santo André da Universidade 
Federal do ABC. 

  
Pauta única: Regimento do Conselho do CCNH  

O relator Prof. Valter Bezerra apresentou relato até o artigo 83 e o Prof. M
res inicia seu relato. O Conselho apreciou e sugeriu alterações. Foram aprovadas as pág
nas 13 a 20. Os demais relatos serão apreciados em próxima sessão extraordinária.

Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 17:30 horas.
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CCNH, realizada no dia 11 de julho, às 13:30 horas, 
3 do bloco A no campus Santo André da Universidade 

O relator Prof. Valter Bezerra apresentou relato até o artigo 83 e o Prof. Marcelo Pi-
res inicia seu relato. O Conselho apreciou e sugeriu alterações. Foram aprovadas as pági-
nas 13 a 20. Os demais relatos serão apreciados em próxima sessão extraordinária. 

se às 17:30 horas. 


