CCNH - Centro de Ciências Naturais e
Humanas

SINOPSE
9ª reunião ordinária de 2010 do Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da pauta da 9ª reunião ordinária de 2010 do
Conselho do CCNH, realizada no dia 06 de outubro na sala 302-B do
bloco B.
Ordem do dia:
1. Aprovação das atas da 8ª reunião ordinária e 7ª e 8ª reuniões extraordinárias de 2010 relatora Ana Crivelari. Atas aprovadas com pequenas alterações.
2. Avaliação de estágio probatório do Prof. Leonardo José Steil – relatora Ana Crivelari.
Parecer para ser aprovado em estágio probatório aprovado por unanimidade.
3. Avaliação de estágio probatório Profs. Klaus Capelle (12 meses), Kátya M. Aurani (24
meses), Marcelo Augusto Christoffolete (24 meses), Márcia Helena Alvim (24 meses) e
Pietro Chimenti (30 meses) – relatora Ana Crivelari. Os pareceres serão apreciados em
próxima reunião.
4. Portaria 04/2010 – Comissão de Espaços – relator Prof. Arnaldo R. Santos Jr. Apresenta
proposta de portaria para criação da Comissão de Espaços. Não foram sugeridos nomes
para a comporem, dessa forma o assunto constará da pauta da próxima reunião.
5. Aprovação das bancas dos concursos de:
a. Bioquímica. Aprovada por unanimidade.
b. Catálise. Aprovada por unanimidade.
Expediente:
1. I Escola Brasileira de Modelagem Molecular (anexo 7) – relatora Profª Marcella
Milazzotto. Apresenta solicitação de diárias, passagens e transporte para participantes e
palestrantes. O assunto constará da pauta da ordem do dia da próxima reunião.
2. Reserva técnica institucional 2010/2011 (anexo 8) – relator Prof. André Polo. O projeto
prevê readequação da rede elétrica dos laboratórios de pesquisa da torre 3 do bloco A..
O Prof. André relata que são necessárias as seguintes providências: a) aprovar o nome
do Prof. Adriano Benvenho como responsável; b) revisar o projeto; c) consultar os
docentes que compuseram a RTI sobre a concordância com o projeto. O item a)
aprovar o nome do Prof. Adriano Benvenho como responsável foi para a pauta da
ordem do dia e aprovado. Será solicitada à Coordenação da Obra e Prefeitura
informação detalhada sobre a disposição da rede elétrica no local.
3. Banca de Biologia do Desenvolvimento – relatora Profª Marcella Milazzotto. A
substituição da Profª Estela Maris Andrade Forell Bevilacqua pelo Prof. Jose Garcia
Ribeiro Abreu Junior passou para a ordem do dia e foi aprovada por unanimidade.
Nada mais havendo a tratar, a sessão encerrou-se às 17:00 horas.
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