
Assunto: Convocação para a 1ª reunião extraordinária da plenária do BacQui - dia 01/11/2022
De: Rodrigo Espirito Santo <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
Data: 25/10/2022 16:01
Para: "Vani X. Oliveira Jr." <bacharelado.quimica@ufabc.edu.br>, alandiegormn@gmail.com
BCC: plenaria.bacqui@ufabc.edu.br

CONVOCAÇÃO

Prezades membros da Plenária,

A coordenadora do curso de Bacharelado em Química, professora Karina  Passalacqua Morelli
Frin, convoca a todes da plenária e convida o professor Alan Diego da Conceição Santos para a 1ª
Reunião Extraordinária de 2022 da Plenária, conforme segue:

Data: 01 de novembro (terça-feira).

Horário: das 14h00 às 16h00.

Local:  Sala  virtual  do  Bacharelado  em  Química  na  Conferência  Web  -  RNP:
h ps://conferenciaweb.rnp.br/webconf/bac_quim_CCNH_UFABC

Atenção: par cipantes  devem fazer  o  login pela  rede Cafe com a sua conta  ins tucional  da
UFABC.

PAUTA

Ordem do Dia

1. apresentação do Seminário do Prof. Alan Diego da Conceição Santos, da Universidade Federal
do  Amazonas  (UFAM),  referente  ao  pedido  de  redistribuição  deferido  pela  coordenação  do
Bacharelado em Química.

Observações:

1. No caso de impossibilidade do comparecimento, solicitamos apresentar a devida jus fica va, 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.

2. Os documentos per nentes ao item único de pauta estão disponíveis no link abaixo:
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h ps://drive.google.com/drive/folders/1BrKpjd3m1I2DclcU6a_ANEXqUCKPBAh1?usp=sharing

3.  Os  documentos disponibilizados  no link  acima deverão  ser  acessados  com antecedência  à
reunião. Quaisquer dificuldades no acesso, contatem à Divisão Acadêmica do CCNH por meio do
e-mail secretariaccnh@ufabc.edu.br.

Atenciosamente,

Em apoio ao curso de Bacharelado em Química.

--

----

Rodrigo Espirito Santo da Silva 
Assistente em Administração 
Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC 
Secretaria Câmpus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar 
(11) 4996-7963 - http://ccnh.ufabc.edu.br
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