
Assunto: vaga para redistribuição de professor sênior - orientações

De: Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

Data: 26/06/2017 16:21

Para: Coordenadores Ccnh <coordenadores.ccnh@ufabc.edu.br>

CC: "direcao.ccnh" <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Prezados (as) Coordenadores (as),

Lembramos que o prazo para apresentação de proposta de redistribuição de professores
seniores encerra-se no dia 28/06/2017 e até o momento não recebemos nenhuma indicação.

Att.,

Renato Correa
Secretário Executivo
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 4996-7962
Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 2320-6229
http://ccnh.ufabc.edu.br
http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato

Em 16/03/2017 17:33, Secretaria CCNH escreveu:

Prezados Coordenadores,

De acordo com a resposta da Reitoria abaixo, a Direção do CCNH definiu o prazo de 3
meses para que as coordenações de cursos possam apresentar suas propostas de
redistribuição de professores sêniores ao Conselho do CCNH. Desta forma o prazo final
de encaminhamento para todas as coordenações será 28/06/2017, conforme calendário do
ConsCCNH.

O trâmite será o seguinte:

1) PROSPECÇÃO PELAS COORDENAÇÕES: As coordenações de curso poderão utilizar de
mecanismos internos para prospectar candidatos, mas não é possível publicar editais
oficiais - tendo em vista a necessidade de seguir a resolução nº 01/2014 do ConsCCNH.
É possível verificar com a Divisão Acadêmica do CCNH os dados de todos os professores
que já solicitaram redistribuição para o CCNH. Contudo, se a solicitação foi feita
apenas para editais específicos, sem passar pelo centro, somente a Reitoria ou SUGEPE
ou SG terão as informações. É possível que um candidato que teve sua solicitação
indeferida no passado seja escolhido desta vez, desde que tenha perfil condizente e
apresente novamente toda a documentação necessária;

2) FORMALIZAÇÃO DA SOLICITAÇÃO PELO CANDIDATO: O interessado deverá seguir o fluxo da
resolução nº 01/2014 do ConsCCNH (disponível em nosso site http://ccnh.ufabc.edu.br
/administracao/conselho-do-ccnh?id=426), assim, somente ele poderá encaminhar sua
solicitação de redistribuição seguindo o trâmite da resolução. A coordenação de curso
poderá orientar os candidatos a seguir o procedimento da resolução. É escolha de cada
coordenação analisar previamente o perfil do candidato ou apenas depois que ele
formalizar sua solicitação. Os candidatos não precisam indicar que a redistribuição é
referente à vaga para professor sênior. Esta indicação é responsabilidade da
coordenação de curso em momento posterior;

3) ENCAMINHAMENTO ÀS COORDENAÇÕES: Após receber a solicitação formal de redistribuição
a Divisão Acadêmica encaminhará solicitações de pareceres às coordenações indicadas
(graduação e pós-graduação), conforme fluxo da resolução nº 01/2014 do ConsCCNH;
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4) ANÁLISE E ENCAMINHAMENTOS DOS CURSOS: As coordenações terão até o dia 28/06/2017
para encaminhar seus pareceres (conforme fluxo da resolução, inclusive com apreciação
da plenária em caso de deferimento pela coordenação) e, em sendo o caso, deverão
solicitar explicitamente que a(s) referida(s) solicitação(ões) de redistribuição
seja(m) analisadas pelo ConsCCNH tendo em vista exclusivamente a vaga de
redistribuição para professor sênior oferecida pela Reitoria. É de extrema importância
que os candidatos selecionados e encaminhados para a análise do ConsCCNH contem com o
perfil apontado pela CI da Reitoria (encaminhamos novamente a CI anexa e documento com
a lista dos núcleos estratégicos da UFABC);

5) ESCOLHA DO CONSELHO: O Conselho do CCNH analisará em conjunto todas as solicitações
e poderá escolher apenas/até uma proposta - já que a Reitoria ofereceu apenas uma
vaga.

6) APROVAÇÃO PELA COMISSÃO DE VAGAS: A solicitação deferida pelo ConsCCNH será
encaminhada para a Comissão de Vagas que decidirá em caráter terminal se o docente se
enquadra no perfil desejado.

Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos,

Renato Correa
Secretário Executivo
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 4996-7962
Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 2320-6229
http://ccnh.ufabc.edu.br
http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:     Re: informação CI 15/17 da reitoria
Data:     Wed, 15 Mar 2017 16:03:55 -0300
De:     Reitoria UFABC <reitoria@ufabc.edu.br>
Para:     Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
CC:     direcao.ccnh <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>, vanessa.sales@ufabc.edu.br

Prezado Renato,

Em atendimento à solicitação da Diretoria do CCNH, informamos que:

1) /Há prazo para o centro responder se utilizará a vaga e para encaminhar sua
solicitação/proposta à Comissão de Vagas?/
//Sim. Caso o Centro tenha interesse em utilizar a vaga, deverá encaminhar a
solicitação para a Comissão de Vagas, de modo que a contratação e a posse do professor
ocorra no ano de 2017. Em contrapartida, não havendo interesse, oCentro deverá
comunicar imediatamente a Reitoria para novas disposições e uso da vaga.

2) /Quais são os Núcleos Estratégicos da UFABC ou onde é possível localizar a lista
(na página da PROPES constam apenas 4)?/
Encaminhamos arquivo anexo com os dados dos sete Núcleos Estratégicos de Pesquisa da
UFABC, conforme Resolução ConsUni n° 104/2013 (anexa). Em 2016, foi aprovada a criação
de quatro dos sete Núcleos Estratégicos (REVALORES, NANOMED, NuTS e NINA) e eles estão
em processo de organização (desenvolvimento do site, escolha da direção, entre
outros).Informações referentes às questões acadêmicas podem ser obtidas nos sites
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indicados e/ou em contato com os respectivos coordenadores.

Ficamos à disposição para demais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

*Reitoria*

**Universidade Federal do ABC
Campus Santo André - Bloco A - Torre 1 - 1º andar
Av. dos Estados, 5001 - CEP 09210-580 - Santo André - SP
Tel.: +55(11) 3356-7080 <tel:%2811%29%203356-7080>

Em 14/03/2017 13:47, Secretaria CCNH escreveu:

Prezados,

A Direção do CCNH solicita as seguintes informações referentes à CI nº 15/17 da
Reitoria sobre vaga para redistribuição de docente.

1) Há prazo para o centro responder se utilizará a vaga e para encaminhar sua
solicitação/proposta à Comissão de Vagas?

2) Quais são os Núcleos Estratégicos da UFABC ou onde é possível localizar a lista
(na página da PROPES constam apenas 4)?

Obrigado!
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