
São Bernardo do Campo, 09 de Agosto de 2018 

 

Att. Prof. Silvio Carneiro 

Conselheiro do CCNH 

Ref. Relatório de alocação didática - saldos de créditos distorcidos da média. 

 

Prezado Prof. Silvio, seguem abaixo algumas considerações a respeito dos saldos de créditos distorcidos 

apresentados por alguns docentes do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas (BacBio) quando 

consideradas as alocações nos anos de 2017 e 2018. 

Primeiramente, acrescento uma coluna com os valores corrigidos de saldo de créditos que constam na 

Tabela do curso de Ciências Biológicas atualizada na intranet. Detectei hoje pela manhã um problema 

na aba controle. Alguns dados estavam deslocados (aqueles referentes a extensão, coordenação de 

disciplinas e conversão de créditos administrativos) e pode ser que houvesse também diferenças com 

base em atualizações que fizemos no sistema posteriormente ao arquivo utilizado para o relato. 

 

Docente 
Saldo 
2017 

Saldo 
2018 

Saldo 
2018 

corrigido 
Total 

corrigido 

Nathalia de Setta Costa  2 -4 -1 1 

Jiri Borecky  
 

-1 -3 -3 

André Eterovic  

 
-4 -4 -4 

Anselmo Nogueira  

 
-5 -8 -8 

Otto Müller P. de Oliveira  8 -12 +0,5 8,5 

César Augusto João Ribeiro  -9,5 1 1 -8,5 

Daniel Carneiro Carrettiero  

 
-3 -3 -3 

Danilo da Cruz Centeno  -6,7 -0,7 -0,7 -7,4 

Fulvio Rieli Mendes ** -3,7 -2 -2 -5,7 

Renata Simões  -1 -2,7 -2,7 -3,7 

Ana Carolina S. S. Galvão  -1,7 -6 -4 -5,7 

Ricardo Augusto Lombello ** -16 -3,4 -3,4 -19,4 

Anderson Zottis   -13 -3 -3 -16 

Ana Paula de Moraes  -10 -2 -4 -14 

Fabiana R. Costa Nunes  -8 -4 -4 -12 

Luciana Campos Paulino  -13 -3 -3 -16 

Tiago Fernandes Carrijo  -2 -15 -4,5 -6,5 

Antonio Sergio K. Braz  -2 -2 -2 -4 

Fulvio Rieli Mendes ** -1 -2 -2 -3 

Maria Cristina C. da Silva  -3 -3 -3 -6 

Ricardo Augusto Lombello ** -5 -3,4 -3,4 -8,4 



Com base na Tabela acima, penso ser importante discutirmos variações acima de 4 créditos,  já que 

normalmente na alocação do Bac Bio costumamos utilizar um desvio de 2 créditos para cima e para 

baixo. Nesse caso, coloco as informações adicionais que possuo a respeito das alocações referentes ao 

ano de 2018.  

Docente 
Total 

corrigido 
Informações adicionais 

Anselmo Nogueira  
-8 

Professor visitante com contrato encerrado em 2018.1. 
Ingressou como Professor Adjunto em 2018.2, mas sem 

alocação 

Otto Müller P. de Oliveira  

8,5 

Maior desvio em 2017. Em 2018.3 está alocado em uma 
disciplina com duas turmas e que provavelmente terá 

turma fechada no ajuste. O que renderá menos 6 
créditos. 

César Augusto João Ribeiro  -8,5 
Maior desvio em 2017. Ingressou como Professor 

visitante e foi aproveitado como Professor adjunto. 

Danilo da Cruz Centeno  -7,4 Maior desvio em 2017. Desconheço a razão. 

Fulvio Rieli Mendes ** 
-5,7** 

Ao que parece há um erro na planilha encaminhada. O 
nome do docente consta duas vezes com saldos 

diferentes em 2017.  

Ana Carolina S. S. Galvão  
-5,7 

Teve turmas canceladas em 2018.1, não foi possível 
compensar completamente em 2018.2 e 2018.3 

Ricardo Augusto Lombello ** 
-19,4** 

Ao que parece há um erro na planilha encaminhada. O 
nome do docente consta duas vezes com saldos 

diferentes em 2017. 

Anderson Zottis   -16 Ingressou como Professor visitante em 2017.3 

Ana Paula de Moraes  -14 Ingressou como Professora Adjunta em 2017. 

Fabiana R. Costa Nunes  
-12 

Maior desvio em 2017. Em 2018.1 pediu dispensa e não 
foi possível compensar todos os créditos de 2018. 

Luciana Campos Paulino  -16 Maior desvio em 2017. Desconheço a razão. 

Tiago Fernandes Carrijo  
-6,5 

Teve o contrato de Professor visitante em 2018.1, por 
isso não teve atribuição didática. Entrou como Professor 

adjunto em 2018.2 

Fulvio Rieli Mendes ** 
-3** 

Ao que parece há um erro na planilha encaminhada. O 
nome do docente consta duas vezes com saldos 

diferentes em 2017. 

Maria Cristina C. da Silva  
-6 

Teve turma cancelada em 2018.1, não foi possível 
compensar todos os créditos 

Ricardo Augusto Lombello ** 
-8,4** 

Ao que parece há um erro na planilha encaminhada. O 
nome do docente consta duas vezes com saldos 

diferentes em 2017. 

 

Estou à disposição para quaisquer esclarecimentos, 

 

Vanessa Kruth Verdade 

Coordenadora Bacharelado em Ciências Biológicas 


