
 
 

Santo André, São Paulo. 12 de Agosto de 2019 
 
 
Universidade Federal do ABC, UFABC. 

Solicitação de conversão de carga didática de 30% para carga administrativa referente aos 
trabalhos na Coordenação da Divisão de Audiovisual do NETEL  

  
 
Antecedentes. 
 
O seguinte organograma apresenta as divisões administrativas da coordenação do NETEL: 

 
O NETEL é um setor na UFABC, vinculado diretamente à Reitoria, que possui como principal objetivo 
coordenar propostas educacionais inovadoras e fomentar a integração de novas tecnologias de 
informação e comunicação no âmbito dos cursos de graduação, pós-graduação e extensão. 
 
Dentro deste núcleo está a Divisão de Audiovisual do NETEL que encarrega-se principalmente de levar 
para uma mídia audiovisual: aulas, palestras, cursos, projetos de diversas índoles do tripé universitário 
de pesquisa, ensino e extensão; Atender demandas da infraestrutura “multiusuário” disponível na 
UFABC como o estúdio, câmeras, iluminação, etc. 
 
A saber, no NETEL existem outras divisões com posições estratégicas de mesmo nível na hierarquia 
vinda dos centros CECS e CMCC. Está a Divisão de Design e Inovação, que tem como coordenadora a 
profa. Carolina Correa de Carvalho do CECS, e Divisão de Cursos baixo a coordenação da profa. 
Carla Lopes Rodriguez do CMCC. Além disso, o NETEL conta com o prof. Miguel Vieira (do CECS), na 



Divisão de Comunicação, prof. André Brandão (do CMCC) na Divisão de Tecnologia da Informação e 
Janaína Gonçalves na Divisão de Idiomas. 
 
A diretoria do NETEL entende que a decisão tomada pelo ConsCCNH numa primeira instância não 
sintoniza com as atribulações reais da coordenação em questão. 
 
 
Sobre a reavaliação. 
 
Numa reunião e conversa formal com a reitoria, com o prof. Daniel Pansarelli, Secretário Geral da 
UFABC, nos foi informado que o assunto será revisto na próxima sessão do CONSEPE, mas que não 
atenderá as sub-coordenações, somente conversão de carga didática em carga administrativa do 
Coordenador-geral e do Vice-coordenador Geral do Netel. A reitoria sugeriu pedir reavaliação ao 
ConsCCNH. 
 
A gestão anterior do antigo NTE (atual NETEL) recebia o 30% de diminuição de carga didática 
segundo a resolução do CONSEPE n° 177. Isso pela grande atribulação de fazeres relacionados ao 
núcleo, e que serão descritos e justificados no corpo de texto, abaixo. Conhecendo isso, a nova 
coordenação chamou os seus membros avisando dessa diminuição. 
 
A coordenação do NETEL entende que o ConsCCNH indeferiu a conversão de 30% sem levar em 
consideração informações fundamentais.  
 

1- Segundo a resolução do CONSEPE n° 177 (link no final), a única cláusula que impede essa 
conversão está no ponto n°2, que sublinha-se a seguir: 
 
§2º Não havendo gratificação equivalente (CD/FG) será atribuído o fator de conversão de 30% 

(trinta por cento), desde que não comprometa a execução das atividades didáticas. 

 
Neste ponto salienta-se que o coordenador do bacharelado em Física, prof. Eduardo Novais, 
responsável por saber se há ou não comprometimento pela carga didática da Física, não foi 

consultado. 
 

2- O coordenador do NETEL, prof. André Brandão, responsável por saber e certificar as 
atribulações do prof. Javier Acuña como responsável pela coordenação de audiovisual, não foi 

consultado. 
 

3- Outro fator que pode ser importante para o ConsCCNH é o fato que para o NETEL as outras 
duas divisões da mesma hierarquia e vindas dos centros CECS e CMCC, sim aprovaram a 
diminuição de carga acadêmica de 30% nas divisões pelos conselhos de centro, ConCECS e 
ConCMCC. 

 
Respeito ao ponto 1. Neste pedido de reavaliação anexa-se uma carta do coordenador do 
bacharelado em Física, prof. Eduardo Novais, que diz a redução de 30% solicitada sim poderá ser 
absorvida pelos outros membros do CCNH na situação atual (sugeriu reavaliação a finais de 2020 
para 2021). A média dos créditos, por cada docente, se mantem em 18 créditos, com ou sem 
diminuição atribuída. 
 



No ponto 2. Neste pedido de reavaliação anexa-se uma carta do coordenador do NETEL, prof. André 
Brandão, que certifica as atribulações do prof. Javier Acuña como responsável pela coordenação de 
audiovisual, e pede aprovação da diminuição de 30%. 
 
Respeito ao terceiro ponto. Cabe mencionar que nos outros conselhos de centro a decisão de 
aprovação à diminuição de 30% da carga didática das sub-coordenações foi tomada após ter 
informações dos pontos 1 e 2 acima descritos. Mais, de forma legal isso indica, já que a diminuição é 
atribuída por lei à PROGRAD e afeta a todos os centros, o CECS e CMCC estão dividindo o peso 
dessa diminuição conosco e nosso centro CCNH não está dividido o peso de diminuição com eles. 
 
Neste pedido de reavaliação anexa-se também as declarações do Diretor do CMCC que a profa. 
Carla Lopes Rodriguez tem conversão de carga didática de 30%, e do também da Profa. Carolina 
Correa de Carvalho do CECS. 
 
 
Justificativa da diminuição 
 
Sobre a justificativa de atribulações administrativas da divisão de Audiovisual, dadas sobre o prof. 
Javier Acuña, a serem convertidas em diminuição de carga didática, temos: 

 
●  a) Demandas já em fluxo  

 
1- Primeiro há as demandas que o Estúdio da UFABC está a atender e facilitar (inclusive anterior à 

nomeação), que são: empréstimo do estúdio, empréstimo de equipamento para uso externo e 
interno. Esses empréstimos são feitos via solicitação, na Central de Serviços 
(http://central.ufabc.edu.br/); 

2- Chamados para a realização de Podcasts diversos, vídeos internos e externos, apoio a usuários 
e projetos. Esse é um processo contínuo durante o ano e sob demanda, sendo o impacto a 
comunidade UFABC e comunidade externa; 
 

 
●  b) Expectativas para a presente administração na coordenação audiovisual do NETEL. 

 
1- É necessário ordenar o estúdio incluindo os equipamentos (há equipamentos que nunca foram 

usados). Para isso é necessário criar protocolos de trabalho tanto para o uso multiusuário do 
estúdio como também para o uso dos equipamentos. Após protocolos, divulgar das 
possibilidades de uso para que os servidores da UFABC tenham ciência das facilidades 
oferecidas; 
 

2- Produção de Aulas em Vídeo. Esta linha de trabalho já começou e as gravações começam neste 
2° quadrimestre 2019, com gravações das aulas de Fenômenos Eletromagnéticos do professor 
Eduardo Novais e o prof. Jeroen Schoenmaker. A ideia é, com o tempo, termos a grande parte 
das aulas dos bacharelados em ao menos versões digitais disponíveis para a comunidade 
interna e externa nas páginas da UFABC.  

 
3- Formalizar a transmissão ao-vivo de palestras na UFABC. A ideia é formalizar um protocolo 

para poder passarmos ao-vivo as palestras de pesquisadores convidados ao momento de fazer 



palestras abertas. Esta iniciativa tem o intuito deixar um “streaming” em vídeo para ser visto 
posteriormente. 

 
4- Fazer minicursos de edição e produção de vídeos, duas vezes por ano, para funcionários da 

UFABC. A ideia é incentivar a professores na auto-produção de aulas na sua versão digital. Isto 
condiz com a modernização que sofre a pedagogia atual. 

 
 

●  A análise e avaliação de novas demandas e projetos de audiovisual ao interior da UFABC é uma 
função de fluxo contínuo que cada dia aumenta na nossa universidade, dado o aumento da 
comunicação da internet na sociedade como um todo. A carga administrativa, assim sendo, 
aumenta como função desta demanda. 
 

●  Também é importante destacar que o núcleo e a utilidade do estúdio não são somente para 
atender as demandas de servidores da UFABC (por exemplo, de empréstimos), mas também, tem 
uma função institucional estratégica, por exemplo, inovações e ideias para desenvolvimento de 
novas abordagens pedagógicas, etc. 

 
 
Resumo. 
 
Pelos argumentos acima descritos, solícito a reavaliação de indeferimento à conversão de carga 
administrativa, como coordenador de audiovisual do NETEL, em diminuição de carga didática de 30% 
segundo resolução do CONSEPE n° 177. Esta pode ser encontrada no link a seguir. 
 
Link da resolução do CONSEPE n° 177: 
http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consepe/resolucoes/resolucao-consepe-nd-177-
regulamenta-a-conversao-de-carga-didatica-em-carga-administrativa-para-docentes-da-ufabc-
ocupantes-de-cargos-administrativos 
 
.  
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