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Sessão Ordinária de 25 de setembro de 2017. 
 
Expediente: solicitação de redução de carga didática do Prof. Vani Oliveira. 
 
Relator: Dalmo Mandelli 
 
Contexto e Histórico: 
 
Em 11/09/2017 o Prof. Vani Xavier de Oliveira Junior fez solicitação à Diretoria do 
CCNH para redução de carga didática no ano de 2018, visto que atuou como 
coordenador no Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia da 
UFABC/UAB/CAPES, nos anos de 2016 e 2017, na função de Coordenador de 
TutoriaI. Foi anexada ao processo uma declaração da Coordenação do Núcleo de 
Tecnologias Educacionais da UFABC. 
 
 
Avaliação: 
Trata-se de pedido que não se enquadra nas funções de coordenação/gestão oficiais 
da UFABC. Em casos similares, envolvendo cargos de gestão internos, este conselho 
adotou a postura de se discutir as solicitações, de acordo com a demanda.  
 
A primeira vista, entende-se que se trata de uma atividade de extensão, já que é um 
curso de especialização. Caso o Conselho assim entenda, penso que não faria sentido 
a dispensa solicitada, pois atividades de pesquisa e extensão fazem parte das 
atribuições dos docentes. Esta solicitação de dispensa abriria espaço para, por 
exemplo, um coordenador de um projeto na FAPESP ou CNPq solicitar uma dispensa 
pelas horas dedicadas à coordenação dos respectivos projetos.  
 
Caso esta atividade seja considerada de ensino, teria que ser feito uma comparação  
com o número de horas gastos na Coordenação de um Curso ou de uma disciplina de 
Graduação (por ex, Transformações Químicas. 5 créditos de dispensa), para 
eventualmente se realizar a dispensa. 
 
Existem dúvidas que precisam ser dirimidas, antes de se tomar uma decisão: qual a 
frequência de oferecimento desta tutoria? Quais são as atribuições do coordenador e 
qual a carga semanal dedicada a estas atividades? Existem docentes em outros 
centros em situações similares? 
 
 
Conclusão: 
É necessária uma discussão mais aprofundada no Conselho lembrando que, na 
verdade, não se trata de pedido de um docente, mas a dispensa de carga de uma 
função, que deverá ser atribuída a outros professores em casos futuros similares. 
 
 
 


