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ATA DA 52ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COC-CCN

Data e horário: 05/03/2020 - 10h
Local: Sala de reuniões do bloco IV
Presidência: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi
Secretária: Patrícia Corrado dos Santos
Membros presentes: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi (Presidente do CoC-CCN); Prof. Dr. Moyses
Naves de Moraes (Vice- Coordenador do Curso de Engenharia de Alimentos); Prof. Dr. Juliano Marcon
Baltazar (Coordenador do Curso de Ciências Biológicas); Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi (ViceCoordenador do Curso de Ciências Biológicas); Profa. Dra. Anne Alessandra Cardoso Neves (Coordenadora
do Curso de Engenharia Ambiental); Prof. Dr. Fábio Grigole o (Coordenador do Curso de
Administração); Ueslei da Conceição Lopes (Representante Técnico-Administra vo); Prof. Dr. José Augusto
de Oliveira David - Convidado (Coordenador Acadêmico); Prof. Dr. Flávio Gabriel Bianchini - Convidado
(Coordenador da CEPEx).
1. APRECIAÇÃO DE ATAS
Não houve.
2. EXPEDIENTE
2.1. Comunicações da Presidência
a) Submissão da APCN do Programa de Pós-Graduação em Conservação e Sustentabilidade do CCN e
apresentação da proposta na ProPG. b) Retorno ao trabalho do motorista Jossimar Lopes Correa. c)
Inscrição para o processo sele vo para contratação de professor subs tuto de Hidráulica e Hidrologia vai
de 04 a 18/03/2020. d) No dia 25/03/2020 às 13h, haverá reunião com os coordenadores de curso, DeEGLS e com a ProGrad sobre a Reformulação dos PPCs dos cinco cursos de graduação do CCN.
2.2 – Comunicações dos Membros
a) Prof. Moyses Naves de Moraes informou que a abertura do edital COICT para envio das propostas será
entre março e abril de 2020. b) Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi solicitou esclarecimentos por parte da
Administração Central sobre os recursos para inves mento e infraestrutura do Campus por meio de
emendas de bancadas, pois o edital foi deserto e o valor foi empenhado para comprar equipamentos para
a Universidade, solicitou ainda informações sobre o contrato da obra do Ciclo Básico II. c) Prof. Dr. Fábio
Grigole o informou que no dia 11/03/2020 haverá o acolhimento aos calouros na sala 104. d) Prof. Dr.
José Augusto de Oliveira David (convidado) informou sobre alguns problemas nas inscrições de a vidades
curriculares, sobre o planejamento de horários para ano le vo de 2021 e sobre a demanda por
a vidades opta vas.
3. ORDEM DO DIA
2.1 - Critérios para distribuição das bolsas de monitoria do CCN.
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Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi explicou que o Centro de Ciências da Natureza dispõe de quatro
bolsas de monitoria semestrais para apoio em aulas prá cas de laboratório; nove laboratórios didá cos e
sete técnicos de laboratório/área. Após esclarecimentos, os conselheiros deliberaram que as bolsas
deverão ser disponibilizadas da seguinte forma: dois monitores no laboratório de informá ca e dois
monitores no laboratório de solos. Os monitores irão trabalhar próximos aos técnicos de laboratório e
serão supervisionados pelos docentes.
Aprovado por unanimidade pelos conselheiros.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores
conselheiros, declarando encerrada a presente reunião, da qual eu, Patrícia Corrado dos Santos, na
qualidade de secretária, redigi a presente ata que assino, após ser assinada pela Presidência e demais
membros presentes.
Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.004932/2020-11
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