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Sessão Ordinária de 5 de outubro de 2015. 
 
 
Expediente: E10 – Solicitação de abertura de processo seletivo de professor visitante 
na área de Ensino de Química 
 
Relator: Fernando L. Cássio 
 
Contexto e Histórico: 
Trata-se de abertura de edital para processo seletivo de professor visitante na área de 
Ensino de Química. A área possui atualmente seis docentes, e um sétimo será 
contratado após realização de concurso, cuja minuta de edital foi aprovada em agosto 
de 2015, na 7ª Reunião Ordinária do ConsCCNH, e aguarda publicação pela 
SUGEPE. 
 
Em áreas com número reduzido de docentes, a contratação de professores visitantes 
é fundamental para mitigar os problemas de alocação didática advindos de 
afastamentos docentes e de situações de redução de carga didática (que afetam 
essas áreas muito mais do que outras, em vista do elevado ônus administrativo per 
capita). Dois dos docentes da área (1/3, portanto) ocupam os cargos de coordenador e 
vice-coordenador da Licenciatura em Química e, assim, fazem jus a redução de carga 
didática nos termos da Resolução ConsEPE n. 177. 
 
Ademais, está programado para a segunda metade de 2016 o afastamento da Profa. 
Maisa Helena Altarugio para estágio de pós-doutoramento no Canadá (por pelo menos 
dois quadrimestres), ainda não formalizado junto ao CCNH mas já considerado no 
planejamento de alocação didática da área para o próximo ano. 
 
A perspectiva do afastamento de um docente da área e o comprometimento da carga 
didática de outros dois, somados ao oferecimento de três novas disciplinas específicas 
em 2016 – Avaliação no Ensino de Química (NHT4072-15), Livros didáticos no Ensino 
de Química (NHT4073-15) e Recursos didáticos para o Ensino de Química (NHZ4074-
15) –, criadas no âmbito do novo Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em 
Química, vêm sublinhar a necessidade da contratação de um professor visitante para o 
Ensino de Química em 2016. 
 
 
Avaliação: Diante das perspectivas de alocação didática da área de Ensino de 
Química para 2016, esta relatoria avalia que a necessidade da abertura do referido 
edital de processo seletivo está configurada. Não há sugestões quanto a alterações na 
minuta apensa a esta matéria. 
 
Conclusão: 

A relatoria é favorável à aprovação deste item de pauta, recomendando a sua 
ratificação pelo Pleno. 

 



 

 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DIVISÃO DE CONCURSOS DOCENTES 

Obs.: Anexar esta solicitação junto a CI. 

 

 

 

SOLICITAÇÃO ABERTURA DE EDITAL PARA PROCESSO SELETIVO - PROFESSOR VISITANTE  

 

 

Anexo 1 - Área de Conhecimento e Disciplinas: 

 

A área de conhecimento requerida nesse Edital contempla os seguintes tópicos: 

Concepções alternativas e mudança conceitual com relação aos conteúdos relacionados ao Ensino 

de Química; Tendências no Ensino de Química e interações discursivas em sala de aula; 

Planejamento de aula utilizando da experimentação como ferramenta; Etapas para elaboração de 

um planejamento de Ensino de Química; O papel do livro didático no Ensino de Química e análise 

da dinâmica de sua utilização em sala de aula. Recursos Didáticos para o Ensino de Química. 

Avaliação no Ensino de Química; Tecnologias de Informação e Comunicação no Ensino; Teorias e 

Modelos de Ensino e Aprendizagem; Formação de professores de Ciências e de Química; 

Pluralidade metodológica no Ensino de Ciências; Aspectos dinâmicos das transformações da 

matéria; Aspectos históricos no Ensino de Química; Equilíbrio químico; Fenômenos eletroquímicos; 

Natureza da matéria e ligação química; Transformações da matéria.  

O Professor visitante deverá estar apto a ministrar disciplinas do BC&T, do curso de Licenciatura em 

Química (disciplinas didático pedagógicas obrigatórias e de opção limitada), bem como contribuir 

ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, História, Filosofia das Ciências e Matemática na UFABC 

quando solicitado. 

Área Subárea 
Área de 

Conhecimento e 
Disciplinas 

Período de 
inscrição 

(mínimo 10 dias 
úteis) 

Vagas 

 
Química 

 
Ensino de Química Vide anexo 1 

09/11/15 a 
30/11/15 
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