Atençã o: reuniã o ocorrerá na sala S-311-1, torre 1 Reuniã o plená ri...

Assunto: Atenção: reunião ocorrerá na sala S-311-1, torre 1 Reunião plenária para aprovação de
oferta de disciplinas
De: Rodrigo Espirito Santo da Silva <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
Data: 23/07/2018 10:35
Para: "bacharelado.quimica" <bacharelado.quimica@ufabc.edu.br>
BCC: plenaria.bacqui@ufabc.edu.br
Prezados,

confirmando:

convocação para a 1ª reunião da plenária do curso de Bacharelado em Química.
- data: 24/07/2018;
- horário: das 14h às 15h;
- Local: sala S-311-1, torre 1, em Santo André.

Atenciosamente,

em apoio ao curso de Bacharelado em Química.

-Rodrigo Espirito Santo Silva
Assistente em Administração
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar
(11) 4996-7961 - http://ccnh.ufabc.edu.br
Em 20/07/2018 13:38, bacharelado.quimica escreveu:
Prezados colegas,
a reunião plenária inicialmente agendada para o dia 12/07 foi cancelada devido a um
equívoco nos procedimentos administrativos da convocação, como explicado pela
secretaria do CCNH por email em 11/07. Também não foi possível marcar a reunião
plenária para esta semana devido às várias outras reuniões agendadas. Por isso optamos
por fazer uma consulta à plenária pela internet, como enviado aos docentes em 12/07.
Após o encerramento da consulta e divulgação do seu resultado, em 16/07, a direção do
CCNH contatou esta coordenação e informou que o seu entendimento é que a aprovação das
disciplinas a serem ofertadas em 2019 deve ser feita em uma Reunião Plenária. Para que
o processo de alocação didática não seja comprometido, os coordenadores do Bacharelado
em Química, optaram por seguir a indicação da direção do centro, mesmo que o nosso
entendimento seja outro.
Assim, o Coordenador do curso de Bacharelado em Química, professor André Sarto Polo,
convoca os membros da plenária do curso de Bacharelado em Química para a 1ª Reunião
Plenária de 2018 do Bacharelado em Química, conforme segue:
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Atençã o: reuniã o ocorrerá na sala S-311-1, torre 1 Reuniã o plená ri...

Data: 24 de julho (terça-feira)
Horário: das 14h00 às 15h00
Local: a ser informado posteriormente

PAUTA

1. Apresentação dos docentes contratados em 2018
2. Aprovação da oferta de disciplinas para 2019
3. Apresentação do formulário de preferência para alocação didática

Observações:
No caso de impossibilidade do comparecimento, solicitamos apresentar a devida
justificativa, a ser apresentada com antecedência à realização da reunião, ao e-mail
secretariaccnh@ufabc.edu.br e também para o e-mail bacharelado.quimica@ufabc.edu.br
Atenciosamente,
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