Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
CONSELHO DE CENTRO
SINOPSE SESSÃO ORDINÁRIA Nº 05/2013

Síntese das deliberações referentes aos
assuntos constantes da 5ª sessão ordinária de 2013 do Conselho do
CCNH, realizada no dia 03 de junho, às 13:30 h, na sala 312-3, bloco A,
campus Santo André da Universidade Federal do ABC.
Informes da Direção:
1. O Prof. Arnaldo informa que a portaria sobre as eleições do Conselho do CCNH será
publicada nessa semana.
2. O Prof. Arnaldo informa que até o momento não teve início o programa de Colóquios
do CCNH, tendo em vista que área de Filosofia, designada para iniciar o programa,
não apresentou demanda. O Prof. Arnaldo informa que questionará as demais
áreas.
3. O Prof. Ronei informa que os outros Centros estão demandando vagas para
disciplinas que são ministradas exclusivamente pelo CCNH. Informa que convocou
reunião nessa semana com os coordenadores sobre o assunto.

Informes dos Conselheiros:
1. O Prof. Lúcio Costa informa que houve quatro candidatos aprovados no concurso de
Ensino em Física. Informa também que o valor pago à título diárias para os
membros das bancas não é suficiente para cobrir as despesas de hospedagem e
refeição. O Prof. Arnaldo disse que o valor das diárias é determinado pelo governo
federal.

Ordem do Dia:
1. Aprovação da ata da 4ª sessão ordinária de 2013 – aprovada;
2. Avaliações em estágio probatório – aprovado parecer para continuar em estágio
probatório do Prof. André Gustavo Scagliusi Landulfo; a avaliação do Prof. Fernando
Heering Bartoloni será apreciada em próxima sessão e a avaliação da Profª Maria
Izabel dos Santos Garcia será aprovada ad referendum pela Direção;
3. Foram indicados os Profs. Adriano Benvenho e Lúcio Costa como representantes da
área de Física e Camila Sanches e Cláudia Januário dos Santos como
representantes discentes da pós-graduação. Os demais integrantes apresentados
foram aprovados;
4. Apresentação das solicitações de uso da RTI – retirado de pauta;
5. Comissão de pesquisa do CCNH – aprovado com alterações.
Expediente:
1. Proposta orçamentária CCNH – passa para a ordem do dia e é aprovado;
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2. Metodologia para análise de solicitações de redistribuição – retornará à pauta.
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Secretária Executiva - CCNH

