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Sinopse da reunião nº 06/2017/CCNH/ GTs de Alocação Didática e Vagas Docentes 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 6ª reunião conjunta de 2017 dos grupos 

de Trabalho – GTs de Alocação Didática e Vagas 

Docentes do CCNH, realizada no dia 2 de junho, às 

14h00, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes:  

1. Ronei Miotto informou sobre a inserção das convalidações no SIGA. 

2. Ronei lamentou os problemas na lista de disciplinas divulgada pela 

PROGRAD. 

 

Ordem do dia: 

1. Finalização da Planilha: 

 1.1. A Licenciatura em Física solicitou alteração de porcentagem nas disciplinas 

de opção limitada, não sendo acatado. 

 1.2. As Licenciaturas em Biologia e Química solicitaram alterar o número de 

turmas de estágios, de uma para duas, tendo 3 votos desfavoráveis dos bacharelados em Física, 

Química e Biologia e 4 votos favoráveis das licenciaturas, sendo que o Bacharelado em Filosofia 

estava ausente. Entre os coordenadores de pós-graduação, 3 foram desfavoráveis, 2 foram 

favoráveis e houve 1 abstenção. Foi decidido que o encaminhamento será levado como dissenso 

ao ConsCCNH. 

 1.3. A Licenciatura em Biologia apresentou proposta de mudança de porcentagem 

entre seu curso e o Bacharelado em Biologia, o que será verificado pela coordenação do 

bacharelado e definido em reunião entre os dois coordenadores e a direção, sendo que se não 

houver consenso o encaminhamento será apresentado como dissenso ao ConsCCNH. 

 1.4. A Licenciatura em Química apresentou proposta de mudança de porcentagem 

entre seu curso e o Bacharelado em Química, não havendo consenso. Ficou definida a tentativa 

de reunião entre os dois coordenadores e a direção, sendo que se não houver consenso o 

encaminhamento será apresentado como dissenso ao ConsCCNH. 

A planilha foi aprovada pelo GT com 3 dissensos. 
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2. Indicação de reaproveitamento de concursos e redistribuições: O 

Bacharelado em Biologia e a Licenciatura em Biologia manifestaram interesse em aproveitar 

uma vaga de concurso cada. 

  

3. Sinalização das áreas específicas acerca da reserva de vagas: Foi definido 

que para os 20% de reserva de vagas raciais as 3 vagas serão destinadas uma à Licenciatura em 

Filosofia, uma à Licenciatura em Química e uma à vaga de gênero. Foi definido que para os 

12,5% de reserva de vagas para deficientes as 2 vagas serão destinadas ao Bacharelado em 

Biologia. 

 

4. Próxima reunião sobre políticas de alocação didática: Agendada para o dia 

23/06/2017. 

 

 

Renato da Silva Correa 

Secretário-Executivo 


