
 
 

Santo André, São Paulo. 06 de Setembro 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. 
 
Solicitação de esclarecimentos para a 8ª sessão do ConsCCNH. 
 
Resposta. 
 

Caros, considero todos nós na UFABC como parte do mesmo barco, lutando juntos no mesmo 
sentido. Em particular, todos nós no CCNH da mesma parte do barco. Todos como amigos, funcionários 
todos (docentes e TA´s), uns que conheço mais que outros. 
 

Por esse motivo estou muito desmotivado e me custa entender como é que o ConsCCNH duvida 
que há uma doação no trabalho do Javier no NETEL, de tempo e pensamento, e não por mais, de 
assumindo uma responsabilidade e compromisso. 
 

Vou me explicar em contas simples. No nosso centro CCNH havemos de dar em média 18 
créditos por ano, sendo uma média de 6 créditos por quadrimestre, e isso implica 6 horas aula por 
semana. Uma diminuição 30% na hora didática é, de forma aproximada, tirar disso perto de 2 horas 
aula por semana. Agora, eu, em média, utilizo entre 6 e 8 horas por semana para acertar as 
atribulações relacionadas ao NETEL (veja-se resposta 2, abaixo).  
 

Ou seja, o Javier está doando do tempo dele entre 4 e 6 horas por semana, em favor de uma 
função administrativa de coordenação e em benefício da UFABC. Horas que ele poderia estar 
fazendo pesquisa pessoal, ou melhorando as aulas, ou se dedicando aos projetos.  
 

Desde que cheguei à UFABC sempre tenho trabalhado em favor de uma universidade com 
maior qualidade de vida e em benefício de pessoas que não tiveram a chance de ir alguma UF, e em 
benefício de nós mesmos. Tenho comprado equipamentos com meu dinheiro para fazer transmissões ao 
vivo de palestras, tenho organizado atividades de beneficio social (p.ex., campanha do brinquedo 
velho). Tive a ideia e estou fazendo as vídeo-entrevistas contra os cortes de dinheiro do MEC às 
instituições federais (onde ninguém me obriga fazer isso; ver fotos anexas) via colaboração NETEL-
PROEC e com apoio da Reitoria, via ACI. Estou organizando um projeto de divulgação científica 
também via colaboração NETEL-PROEC, entre outras atividades. 
 



Mas tudo isso está caindo por água abaixo. Toda está demonstração de dúvidas as sinto como 
não só um desrespeito ao meu trabalho (ninguém gosta de trabalhar para pessoas que desmerecem o 
esforço), mas também a própria estratégia institucional da UFABC, pois o NETEL é um setor estratégico 
da reitoria. Vale dizer que todas as pessoas que tiveram meu cargo administrativo ou da minha 
mesma hierarquia, no NETEL (antigo NTE), administrações anteriores e atuais, sim tiveram a 
convalidação dos 30%. Até agora sou o único indivíduo ao qual não foi convalidada essa conversão. 
Os outros centros sim aprovaram a conversão. Porque o CCNH, não? 
 

Pelo que tenho visto aos meus 6 anos de UFABC, aqui há pessoas nos diferentes centros que se 
cumprimentam ao vivo de mãos com sorrisos, mas que depois (no papel ou nas reuniões) se destroem 
pelas costas, provocando desentendimentos e atrapalhando o andamento do barco. Muitas vezes pela 
esgrima e espada de quem tem mais razão ou simplesmente luta de egos, com o sentimento de ter uma 
inteligência superior. Estou cansado disso, pois vejo que juntos temos que nos ajudar. 
 

Esta é a última vez que escrevo insistindo para demonstrar a importância de darmos condições 
para trabalhar no NETEL em favor de vocês mesmos. Isso eu prometo.  

 
Com a autoridade que me dá o bom senso, com todo o respeito e, em pleno uso da minha 

razão, caso o indeferimento continue, irei ao dia seguinte da 8ª sessão do ConsCCNH fazer uma C.I. 
desligando-me do cargo (que outro tome meu lugar), ao mesmo tempo, com um carta ao corpo 
docente todo UFABC explicando porque devido a decisão do ConsCCNH não irei mais cumprir minhas 
promessas. Porém digo mais: não vou trabalhar mais para pessoas que não valorizam meu esforço, ou 
seja, não irei mais dar a facilidade à comunidade da UFABC de com meus equipamentos fazer 
transmissões ao vivo; não irei mais gravar vídeo-entrevistas em favor das instituições públicas (em 
contra dos cortes de dinheiro do MEC); não irei mais fazer projeto de divulgação científica (em favor 
dos docentes) nem projetos sociais; nem nada (não colocarei nem água nas plantas que eu coloco). 
Serei mais um do mar de docentes que faz NADA pela nossa administração, e assim, pelo poder da 
razão de vocês, a UFABC terá perdido um excelente marinheiro. Para mim isso seria muito cômodo.   
 
 
Perguntas: 
 

1- Por que o organograma apresentado difere do organograma disponível na página da NETEL? 

Porque a página do NETEL está desatualizada. 

2- Quais são as funções desempenhadas pelo servidor Max e em que difere as suas funções das 

funções executadas pelo servidor Max? De acordo com alguns conselheiros, o servidor 

desempenha as mesmas funções descritas no seu pedido inicial. 

Não entendo a pergunta, acaso os conselheiros nunca tiveram funcionários a cargo? Para 

responder primeiro saiba-se que cada Divisão do NETEL (descritas na justificativa anterior) tem no 

corpo entre 3 e 5 funcionários para o desenvolvimento da mesma. Na Divisão do Audiovisual só 

tem 1 (um) funcionário além de mim como coordenador. Ou seja, eu sou o coordenador que tem a 

função de organizar e gerar as condições para o fato ocorrer, e Max, o funcionário contratado 

com título audiovisual que fará e executará o fato. Por tanto, é de esperar-se que os nomes das 

nossas funções sejam semelhantes. 

Apenas permitam-me dar alguns exemplos: Como coordenador fui mentor das gravações 

das aulas de disciplinas básicas dos bacharelados (a modo de termos de todas uma versão online 

ao passo dos anos). Aqui eu organizo “qual”, “como” e “com quem” dos professores iremos gravar 

a disciplina, vou atrás de uma conversa e das permissões, acompanho a primeira gravação, mas é 

o Max quem grava o resto das aulas, isso em média dá umas 6 horas por semana (ou o 



ConsCCNH quer que eu vá lá e grave as aulas?). Eu como coordenador leio os tickets que entram 

nas demandas internas, mas é o Max que responde, a não ser que ele fique na dúvida que, nesse 

caso, ele passa para mim (ou o ConsCCNH quer que eu também responda os ticket?). As projeções 

que iremos fazer na lateral do Bloco-A em conta os cortes de dinheiro às UFs (ver foto anexa) 

será o Max que faça, mas fui eu quem fez os testes de configuração. Fui eu que escrevi o projeto e 

mandei para a prefeitura de Santo André para obter a permissão, isso não é função do Max, mas 

sim do coordenador. 

Me pergunto, acaso o ConsCCNH quer que eu como docente especialista com pos-doc 

numa área da física faça o trabalho de técnico audiovisual?. Para que a função do técnico 

especialista que contratamos, então? Agora eu pergunto, acaso o ConsCCNH acha que em tudo 

isso eu gasto zero horas do meu tempo, como para negar o mérito de 30% de conversão? 

(equivalente a 2 horas por semana). É isso mesmo que o ConsCCNH acredita? 

 
 

A saber, eu sou PhD em física com especialização em microscopia eletrônica de alta-resolução 
e em 2014 ganhamos o projeto FINEP para adquirir um dos equipamentos mais caros que qualquer 
universidade, de qualquer parte do mundo, poderia comprar. É um HRTEM, equipamento projetado 
para ver átomos individuais (falamos de vários milhões de reais). Se fosse equivalente a um carro, esse 
equipamento seria um F1 e eu seu piloto. Não é problema meu que o governo federal demore quase 
6 anos e ainda não libere o dinheiro. Mas aparentemente este equipamento chegará em 2020 a nossa 
UFABC para começar operar ele em 2021 após instalação. Até isso não ocorrer eu não vou correr a 
F1 com um carro de motor 2.0. Até lá eu posso trabalhar na administração, mas depois disso, eu farei 
minha ciência. 

 
Agradeço o tempo de vocês nesta leitura que acho não deveria ter sido necessária, e quero 

que saibam que mesmo o meu pedido seja indeferido de novo, não assumirei mágoas com ninguém e 
continuarei sendo o mesmo amigo que todos conhecem.  

 
Abraços a todos. 

 

  

 

 

 

 
 

J. Javier S. Acuña 
Prof. Adjunto. CCNH – UFABC 

Coordenador Divisão Audiovisual - NETEL 
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Exemplos de ações do NETEL que me tomam tempo semanal. 

 
Vídeo entrevistas feitas a Docentes, Técnicos Administrativos e Discentes. (isso me toma muito tempo irá até final 

de 2019.3) 
 

Para ver as vídeo-entrevistas vejam o link da Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFABC 

https://www.facebook.com/watch/?v=680730009032957 

https://www.facebook.com/watch/?v=680730009032957


 
Configuração de Projeção na lateral do Bloco-A. 


