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Relato Conselho do CCNH

Sessão Ordinária de 16 de outubro de 2017.

Expediente: Estudo de impacto de afastamentos
Relatora: Patricia Sessa

Contexto e Histórico:
Em sua sessão do mês de julho, o Conselho do CCNH aprovou dois afastamentos
para pós-doutoramento e, na perspectiva de investigar o impacto de tais afastamentos
(e dos futuros) sobre a carga didática docente, solicitou aos coordenadores de cursos
um estudo que apontasse o limite de docentes que podem ser afastados ao ano, sem
prejuízo do coletivo.
Na sessão do mês de agosto esta relatora concluiu não ter dados suficientes para uma
definição, tendo em vista a não manifestação de uma das áreas e a ausência de
algumas informações.
Situação homóloga ocorreu em sua última sessão (setembro), tendo em vista que
algumas das áreas contatadas não manifestaram suas indicações até a data da
reunião. Nesta mesma ocasião, este Conselho decidiu encaminhar às respectivas
áreas uma comunicação interna (C.I.) solicitando tais informações.
Avaliação:
O estudo do impacto sobre a carga didática docente dos afastamentos longos foi
triangulado junto à demanda de docentes visitantes das respectivas áreas.
A partir das manifestações explicitadas acima, acrescemos a informação sobre a
demanda de docentes visitantes da área de Ensino de Filosofia e, até o momento,
temos a seguinte indicação:
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Conclusão:
Diante das sucessivas tentativas (relatoria e secretaria do Centro) de reunir informações e, ainda assim não dispormos de um quadro completo
de demandas, esta relatoria indica a necessidade de discussão deste Conselho sobre a possibilidade de definição de um prazo final para as
manifestações das áreas sobre as demandas necessárias e/ou a possibilidade de definição imediata a partir das informações até o momento
disponibilizadas.
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