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Sessão Ordinária de 12 de março de 2018. 
 
 
Expediente: Estudo de impacto de afastamentos 
 
Relator: Patricia Sessa 
 
 
Contexto e Histórico: 
 
Na sessão do mês de julho de 2017, o Conselho do CCNH aprovou dois afastamentos 
para pós-doutoramento e, na perspectiva de investigar o impacto de tais afastamentos 
(e dos futuros) sobre a carga didática docente, solicitou aos coordenadores de cursos 
um estudo que apontasse o limite de docentes que podem ser afastados ao ano, sem 
prejuízo do coletivo. Desde então, tal assunto é pauta do presente Conselho (sessões 
de agosto, setembro e outubro de 2017), tendo em vista a não manifestação de 
algumas coordenações. 

Tal fato levou este Conselho, logo após a sessão de setembro/2017, a encaminhar 
uma CI às devidas áreas solicitando as respectivas informações. 

 

 
Avaliação: 
 
Após todo trâmite, sinteticamente, a partir das manifestações explicitadas, temos a 
seguinte indicação: 
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 Ensino de FÍSICA 
Ensino 

de 
QUÍMICA 

Ensino de 
FILOSOFIA 

Grande área de CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS 

Técnico-
científica de 

QUÍMICA 

Técnico-científica de 
FÍSICA 

Demanda por 
docentes 
visitantes 

2 1 1 2 

4 (Atualmente há 
3 docentes 

visitantes cujos 
contratos acabam 
em 2018 - sendo 
1 prorrogável por 

mais 1 ano) 

1.2018 – 5 profs 
2.2018 – 5 profs 
3.2018 – 3 profs 
1.2019 -2 profs 
2.2019 – 2 profs 
3.2019 – 1 prof 

Possibilidade 
de 

afastamentos 
docentes 
longos 

1 - - 8 2 

1.2018 – 5 profs 
2.2018 – 5 profs 
3.2018 – 4 profs 
1.2019 -1 prof 
2.2019 – 1 prof 
3.2019 – 1 prof 

OBS: 

Condições para o 
afastamento de 2 
docentes: o não 

oferecimento total 
das disciplinas do 

curso e a 
distribuição de 

carga didática para 
outras áreas do 

centro 

- - 

Análise fundamentada em: 
Internalização da UFABC e 
GT Vagas (menor impacto 

de carga didática); 
Cenário considerado: todas 

as disciplinas sendo 
oferecidas; 

As coordenações ressaltam 
que se trata de estimativa, 
sendo que tais números 
podem ser alterados, e, 

portanto, a necessidade de 

- 

Estudo considera a 
porcentagem de 

créditos assumidos 
pelos profs;  

A coordenação do 
curso comunicou que 
definiria a quantidade 

de docentes que 
podem ser afastados 
simultaneamente e 

encaminharia 
documento para 
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serem consultadas; 
No início de abril a 

coordenação do Bacharelado 
de Biologia encaminhará 

estudo aprofundado, 
incluindo as subáreas da 

Biologia e a pós graduação. 
 

apreciação até a 
última reunião 

ordinária de 2017 

 
 

 
 
Conclusão: 
Esta relatoria considera que a maior parte dos dados está consolidada, a partir de estudo cuidadoso das coordenações. Todavia, como não 
completo, solicita aos pares discussão no tocante aos trâmites futuros no sentido da obtenção de todos os dados que compõem o CCNH. 


