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Sessão Ordinária de 14 de março de 2016 
 
 
Expediente: Solicitação de redistribuição da profª. Fabiana R. C. Nunes para o curso 
de Ciências Biológicas 
 
Relator: Danilo Centeno 
 
Contexto e Histórico: 
A profª Fabiana R.C. Nunes, hoje docente (adjunto 1) pertencente ao quadro da 
UNIFESP campus Diadema, solicitou redistribuição no início de dezembro de 2015 
para a UFABC / CCNH, para atuar junto ao curso de Ciências Biológicas. A docente é 
especialista na área de Paleontologia, ministrando disciplinas correlatas atualmente na 
UNIFESP.  
 
A área de Paleontologia é uma área carente de docentes de forma geral, e também é 
um problema dentro do quadro da UFABC. O curso de Ciências Biológicas não possui 
hoje um docente especialista para ministrar o tema, obrigatório para a titulação de 
bacharel em Ciências Biológicas. 
 
Esta área vem sendo discutida já há algum tempo pela coordenação do Bacharelado 
em Ciências Biológicas, sendo definida como prioritária para futuras contratações. Em 
reunião realizada anteriormente pela mesma coordenação, ficou acordada a 
contratação de um docente na área, no caso de disponibilidade de vaga futura para o 
curso. Recentemente, foi realizado um concurso para professor visitante de 
Paleontologia, porém sem nenhuma aprovação, ressaltando a escassez de 
profissionais da área. 
 
Avaliação: 
A solicitação enviada ao CCNH foi avaliada pela plenária da biologia. A avaliação foi 
composta da visita e apresentação da docente solicitante acerca da sua área de 
atuação e motivação para a vinda à UFABC. A plenária foi favorável a solicitação de 
redistribuição. Posteriormente a coordenação do Bacharelado em Ciências Biológicas 
também apreciou a proposta e o perfil da docente solicitante detalhadamente, e, em 
acordo com a plenária, foi também favorável à redistribuição. 
 
Além disso, foi consultada também a coordenação do programa de Pós-Graduação 
em Evolução e Diversidade sobre a aderência do tema de estudo ao programa, bem 
como produtividade da docente na área. Após avaliação, a coordenação considerou a 
docente apta a fazer parte do núcleo permanente do programa. 
 
Conclusão: 

Baseado nas necessidades do curso de Ciências Biológicas e nos pareceres 
apontados anteriormente, este relato é favorável à redistribuição, desde que haja 
disponibilidade de vaga de docente para as Ciências Biológicas. 


