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SINOPSE
9ª sessão ordinária de 2011 do Conselho do CCNH

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da pauta da 9ª sessão ordinária de 2011 do
Conselho do CCNH, realizada no dia 24 de outubro, 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 da ata da 8ª sessão ordinária de 2011 – ata aprovada com alterações.
2. Apresentação das avaliações de estágio probatório – as avaliações de 12 e 24 meses foram aprovadas para continuarem em estágio probatório e as avaliações de 30
meses aprovadas em estágio probatório.
3. Afastamentos com ônus – retirado de pauta. Os conselheiros enviarão sugestões à
relatora e o item será apresentado em próxima sessão.
4. Fiscalização de contratos – aprovado. Será elaborada Resolução conforme relato
apresentado.
5. Contratação de professores por tempo determinado área de Física – retirado de pauta a fim de ser rediscutido com o Colegiado da Física.
Expediente:
1. Avaliação em estágio probatório Prof. Klaus Werner Capelle (24 meses) – foi indicada comissão de avaliação formada pelos professores Adelaide Faljoni-Alário, Valdecir Marvulle, Marat Rafikov. Na impossibilidade desses serão indicados os professores Rodney Carlos Bassanezi ou Antonio Candido Faleiros.
2. Solicitação de duplicação de vaga concurso Filosofia Antiga ou Medieval – passou
para a ordem do dia e foi aprovado.
3. Solicitação de afastamento Prof. Renato Rodrigues Kinouchi – passou para a ordem
do dia e foi aprovado.
4. Proposta da pós-graduação em Evolução e Diversidade – será apresentado na ordem do dia da próxima sessão.
5. Medidas para integrar Licenciaturas com demais cursos – o Prof. Ronei solicita aos
conselheiros para apresentarem propostas em próxima sessão. O Prof. Arnaldo contatará os coordenadores de curso de Licenciaturas a fim de obter sugestões.
6. Solicitação de redistribuição Profª Maria Izabel dos Santos Garcia – o item será reapresentado em próxima sessão.
7. Duplicação do concurso de Física Quântica – o Prof. Ronei solicita correção da pauta, pois na verdade o nome correto do concurso é Informação Quântica. O item será
apresentado na ordem do dia da próxima sessão.
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8. Banca do concurso de Biologia Molecular e Biotecnologia – a relatora informa que os
nomes dos integrantes da banca foram aprovados em sessão anterior, entretanto os
professores Sang Hang, Paulo Lee e Emer Ferro rejeitaram o convite. Outros nomes
estão sendo contatados e o Prof. Arnaldo aprovará ad referendum.
9. Banca concurso Genômica Comparativa – passou para a ordem do dia e foi aprovado.
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