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Sinopse da sessão
ssão ordinária nº 010/2013
0
- CCNH - ConsCCNH
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 10ª sessão ordinária de 2013 do
Conselho do CCNH, realizada no dia 04 de novembro,
às 13h30, na sala 312-3,
3, bloco A, campus Santo André
da Universidade Federal do ABC.
Informes da Direção:
1. O Prof. Arnaldo Rodrigues informa que o relatório científico referente ao
projeto RTI 2011/2012 foi aprovado pela FAPESP,
FAPESP restando
do apenas a prestação de contas ser
aprovada;
2. O Prof. Arnaldo Rodrigues informa que a definição da data para a entrega dos
laboratórios no campus São Bernardo ainda está pendente devido à necessidade de adequações
do biotério;
Informes dos Conselheiros:
1. O Prof. André Polo informa acerca de participação em reuniões para definir
como serão as obras a serem realizadas no segundo andar do bloco B para viabilizar o acesso ao
mezanino;
Ordem do Dia:
1. Aprovação das atas da 9ª sessão ordinária e 3ª sessão
sessão extraordinária de 2013 –
aprovadas com alterações;
2. Avaliações em estágio probatório – aprovado para continuar em estágio
probatório professor José Javier Saez Acuña e ratificado parecer para aprovação do estágio
probatório do professor
rofessor Rodrigo Maghdissian Cordeiro;
Cordeiro
3. Metodologia para análise de solicitações de redistribuição – retorna à pauta na
próxima sessão para aprovação de texto de resolução;
4. Membros da CALGP – ass áreas com problemas nas indicações serão orientadas
orienta
e informadas de prazo final para fazer as indicações de acordo com os critérios estipulados.
estipulados
Expediente::
1. Solicitação de filiação como pesquisador doutor colaborador de Cintia Kawai –
passada para ordem do dia e aprovada;
aprovada
2. Solicitação para participação em atividade extraclasse Profª Fernanda Franzolin
retorna à pauta na próxima sessão no expediente.
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3. Afastamentos Profª Adelaide Faljoni-Alário – a Coordenação do Bacharelado
em Química será orientada a exigir da professora Adelaide que firme
firm compromisso de
compensar os créditos não ministrados no quadrimestre, com posterior aprovação do acordo pelo
Conselho do CCNH.
Renato da Silva Correa
Secretário Executivo

