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Carta de apoio à conversão de 30% de carga didática  
em carga administrativa do Professor Javier Acuña 

 
 
Prezados Conselheiros do ConCCNH, 
 
O Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (Netel) da UFABC contém seis 
diferentes divisões, a saber: Divisão de Idiomas, Divisão de Comunicação, Divisão de 
Cursos, Divisão de Design e Inovação Educacional, Divisão de Tecnologia da 
Informação e Divisão de Audiovisual. Com exceção da Divisão de Idiomas, tais 
divisões têm docentes da UFABC como responsáveis das mesmas. 
 
O Professor Javier Acuña, devido ao seu destacado esforço que realiza, ao longo dos 
anos, foi convidado e aceitou estar a frente da Divisão de Audiovisual. A Divisão de 
Audiovisual tem função estratégica, no Netel, por ser aquela responsável pela 
divulgação dos trabalhos do Netel e da UFABC, pela criação de materiais didáticos, por 
meio da criação e edição de vídeoaulas, tem papel fundamental nas ações do estúdio do 
núcleo, além de ser a divisão responsável por transmissões de eventos (palestras, mesas 
redondas, oficinas) ao vivo a toda comunicação, por meio do canal do Youtube. 
Ademais, a referida divisão tem participação em atendimentos individuais de 
solicitações realizadas ao Netel. Dessa forma, a Divisão de Audiovisual consome boa 
parte do tempo de trabalho da pessoa que estiver à sua frente. 
 
Todos os docentes responsáveis por divisões do Netel têm carga de trabalho similar à 
Divisão de Audiovisual, embora tenham responsabilidades e estratégias diferentes, 
dentro do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas. Assim, os docentes dos 
centros CMCC e CECS já tem conversão de 30% de carga didática em carga 
administrativa. 
 
Por meio desta mensagem, manifesto meu total apoio aos trabalhos do Professor Javier 
Acuña a frente da Divisão de Audiovisual. Tenho a oportunidade de acompanhar e 
confirmar que se faz necessária a atribuição de 30% da referida conversão de carga 
ditádica para que o Professor Javier Acuña tenha condições que estejam condizentes 
com a excelência proposta pelo professor do CCNH. 
 
Estou a disposição para esclarecimentos adicionais, caso seja necessário. 
 
Cordialmente,  
 
 
 

André Luiz Brandão 
Coordenador do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas da UFABC 

 
 

Santo André, 12 de agosto de 2019. 


