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Sessão Ordinária de 16 de outubro de 2017. 
 

Expediente: Solicitação de conversão de carga didática em carga administrativa para 
Vani X. Oliveira Jr. 
 

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 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. No 
dia 25/09/2017 o tema foi analisado pelo Conselho do CCNH e optou-se por pedir ao 
solicitante maior detalhamento das atribuições da função. Na reunião do dia 25/09 este 
assessor colocou que se tratava de pedido que não se enquadra nas funções de 
coordenação/gestão oficiais da UFABC. Foi ainda ponderado que a primeira vista, 
entende-se que se trata de uma atividade de extensão, já que é um curso de 
especialização.  
 
Avaliação: 
a) Em nível de Centro, sem uma consulta formal à PROPG e PROPEC, não temos 
como avaliar se cursos de especialização na UFABC são caraterizados como 
atividade de pesquisa, como atividade de extensão ou ambas. Creio, inclusive, que se 
trata de uma discussão atual na UFABC.  
 

b) O Prof. Vani encaminhou documento esclarecendo as atividades da função, que 
apoia os processos de ensino e de aprendizagem entre os vários professores da rede 
pública de ensino, oito tutores e 210 estudantes, nos ambientes virtuais e presenciais. 
São de fato várias atribuições, ficando evidente a necessidade de dedicação. A 
CAPES concede bolsa de R$ 1.300,00 para dedicação de 20h/semana (Resolução Nº 
26, de 05/06/2009 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), mas apenas 
para tutores de turmas com no mínimo 700 alunos. No caso da UFABC, o curso possui 
cerca de 200 estudantes, não havendo assim bolsa para o Coordenador de Tutoria. 
Adicionalmente, de acordo com a resolução acima citada, as bolsas possuem duração 
máxima de quatro anos. 
 

c) Este Conselheiro tem ainda uma dúvida: já aprovamos, no passado recente e nos 
termos da resolução ConsEPE 177, a conversão parcial de carga didática em carga 
administrativa, mas não de forma. Estas solicitações foram aprovadas de forma 
retroativa?  
 
Conclusão: 
Penso que devemos esperar retorno da PROPG e PROPEC para saber se os cursos 
de especialização da UFABC são/serão considerados como atividade de pesquisa, 
como atividade de extensão ou ambas. Mas é válida uma discussão sobre os demais 
pontos levantados nos itens “b” e “c”. 


