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Aos 25 dias do mês de outubro de 2012, na sala 312-3, do bloco A, do campus Santo 1 

André, da Universidade Federal do ABC, às 10:07 horas, reuniram-se a Diretoria do 2 

CCNH, os coordenadores dos cursos específicos e outros interessados, tendo 3 

comparecido os professores Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr., Ronei Miotto, Eduardo 4 

Peres Novais de Sá, Vani Xavier Oliveira Jr., Adelaide Faljoni-Alário, Natália Pirani 5 

Ghilardi Lopes, Alysson Fábio Ferrari, Paulo de Ávila Jr., Rosana Louro Ferreira Silva, 6 

Carlos Alberto da Silva e o assistente em administração Fernando D’Agostini Y 7 

Pablos. O Prof. Ronei Miotto cumprimentou a todos e deu início à reunião tratando de 8 

pedidos de afastamento. Informou que está sendo elaborada a normatização dos 9 

afastamentos de longo prazo, tidos como os que têm 60 dias ou mais de duração. O 10 

Prof. Vani Xavier informou que o afastamento de docentes, tendo em vista a baixa 11 

quantidade de solicitações, não tem um impacto muito significativo para a alocação 12 

didática, no âmbito do curso sob sua coordenação. O Prof. Eduardo Novais informou 13 

que existe um limite de créditos de 16 a 18 créditos anuais, que já foram deliberados e 14 

aprovados no Conselho de Centro, acrescentando que, quando houver um estado 15 

estacionário, este será o valor utilizado e, por isso, as regras de afastamento devem 16 

ser formalizadas cumpridas, já que isto afeta necessariamente uma quantidade 17 

pequena de docentes, que teriam de arcar com o ônus. Após isto, o Prof. Ronei 18 

preencheu no quadro a seguinte tabela com informações sobre as vagas docentes da 19 

UFABC: 20 

 21 

UFABC – 1295,55 professores equivalentes 22 

Previsão inicial da UFABC – 700 vagas 23 

CCNH – 210 vagas iniciais – 229 vagas ao se considerar 762 vagas, no total 24 

UFABC + Expansão do BC&H – 740 vagas no total 25 

Banco de professores equivalentes – 762 vagas 26 

 27 

Expôs que cada professor em regime de dedicação exclusiva com nível de doutorado 28 

equivale a 1,7 professor equivalente, cada professor que trabalha em regime de 40 29 

horas semanais sem dedicação exclusiva equivale a 1 professor equivalente e cada 30 

professor que trabalha em regime de 20 horas semanais sem dedicação exclusiva 31 
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corresponde a 0,5 professor equivalente. Acrescentou que com essa publicação dos 32 

professores equivalentes, a Reitoria fez um cálculo do remanejamento dessas vagas, 33 

mas não necessariamente irá disponibilizar todas as vagas para os Centros, podendo 34 

existir algum projeto em paralelo. Dando prosseguimento, o Prof. Ronei Miotto 35 

informou que, em reuniões prévias, dividiu-se o Centro, para fins de separação das 36 

vagas, em quatro grandes áreas, a saber: Ciências Biológicas, Filosofia, Física e 37 

Química e que, após serem realizados os cálculos para mensuração da quantidade de 38 

docentes por área, houve aprovação no Conselho do CCNH. Depois de reiterar essas 39 

informações, o Prof. Ronei reapresentou que a quantidade de vagas acordadas ficou 40 

conforme consta do anexo I. Ficando estes valores formalizados. O Prof. Eduardo 41 

Novais relembrou que os cursos de licenciatura deveriam ter necessariamente 6 42 

docentes, conforme o acordo. O Prof. Carlos Silva informou que considera de 43 

relevância reafirmar o acordo feito quanto à troca de áreas entre os professores Iseli 44 

Lourenço Nantes e Tiago Rodrigues, em reunião prévia, sendo que a primeira, no 45 

sentido de alocação de disciplinas, ficaria vinculada às Ciências Biológicas e o 46 

segundo à Química. O Prof. Ronei Miotto complementou que a pendência da Profª 47 

Graciela Oliver também já foi resolvida, sendo que ela ficou vinculada à Filosofia. O 48 

Prof. Carlos Silva também levantou que existe ainda a possibilidade de retorno do 49 

Prof. Tiago Rodrigues ao curso de Ciências Biológicas, havendo a necessidade. O 50 

Prof. Vani Xavier interveio considerando isto uma questão complexa, pois o 51 

planejamento é feito tendo em vista a noção da área específica de cada docente, 52 

como, porém foi respondido pelo Prof. Ronei Miotto que apenas se houver 53 

disponibilidade de novas vagas para este fim, isto será cogitado. O Prof. Carlos Silva 54 

informou que a discussão de mudança de área foi iniciada tendo em mente a 55 

necessidade de readequação de nova vaga para o curso de Ciências Biológicas e foi 56 

uma estratégia pensada e de comum acordo com os docentes alterados. O Prof. 57 

Carlos Silva também perguntou como será conduzida a alocação didática, pois, 58 

exemplificando, no próprio caso do Prof. Tiago Rodrigues, por ser uma área que fica 59 

no meio-termo entre os dois cursos, há interesse particular em ministrar disciplinas do 60 

curso de Ciências Biológicas. O Prof. Vani Xavier concordou que existe de fato esta 61 

questão de alguns docentes quererem ministrar disciplinas vinculadas a outros cursos 62 



 

 
Serviço Público Federal 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC  
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS  

 
REUNIÃO DA DIRETORIA DO CCNH COM OS 

COORDENADORES DOS CURSOS ESPECÍFICOS – 
25 de outubro de 2012 

 

 

 

 

3 
 

e que todos os cursos poderiam fazer trocas entre si com esse objetivo, pois iria ao 63 

encontro da necessidade dos interessados. O Prof. Ronei Miotto sugeriu planejar este 64 

ponto para a alocação do ano de 2013. O Prof. Carlos Silva também informou que os 65 

docentes que migraram de curso continuam participando das plenárias dos cursos dos 66 

quais saíram e que a mudança foi meramente estratégica. O Prof. Vani Xavier 67 

considera importante que o planejamento seja feito com antecipação e que seja 68 

engendrado esse levantamento com os professores para checar seus interesses. O 69 

Prof. Ronei Miotto solicitou que seja realizado o planejamento das contratações e 70 

acrescentou que os coordenadores dos cursos de pós-graduação também podem 71 

auxiliar nesse ponto, dando um indicativo das áreas de contratação que seriam 72 

importantes para consolidar os cursos de pós-graduação, sendo possível fazer 73 

concursos que contemplem necessidades da graduação e da pós-graduação. A Profª 74 

Adelaide Faljoni-Alário pediu a palavra e informou que simpatiza com a idéia do Prof. 75 

Carlos Silva, pois administrativamente a separação por área é necessária, mas que, 76 

de acordo com o projeto inicial da UFABC, deve existir a inter-relação entre os 77 

docentes de diversas áreas, por ser uma universidade com projeto interdisciplinar. O 78 

Prof. Ronei Miotto então retomou a discussão acerca dos afastamentos. Relatou que 79 

existem dois tipos de afastamento, sendo: 1. Afastamentos que têm período de 80 

duração de até 59 dias, que são tratados administrativamente pela própria Direção do 81 

CCNH e 2. Afastamentos que têm período de duração acima de 59 dias, para os quais 82 

existem diversos pré-requisitos e se faz de modo mais complexo e demorado. O Prof. 83 

Carlos Silva apontou que existem exceções, dependendo da justificativa do 84 

afastamento, tendo sido respondido pelo Prof. Ronei Miotto que não há exceções. O 85 

Prof. Ronei Miotto relatou que existem discussões atuais sobre os afastamentos de 86 

longo período, possuindo diversas correntes divergentes, e que a atual idéia é a de 87 

tirar o ônus dos pedidos dos coordenadores, passando a Direção do Centro a atuar no 88 

julgamento das solicitações. A Profª Adelaide Faljoni-Alario considerou que o Centro 89 

está assumindo responsabilidades que não são de sua alçada, já que ocorre 90 

contratação deficiente de docentes na Universidade, na íntegra. O Prof. Arnaldo 91 

Rodrigues informou que existe a necessidade de estimular os afastamentos, mas ao 92 

mesmo tempo não há como fazer isso sem ocasionar ônus aos demais docentes. 93 
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Acrescentou que a tentativa de dimensionar as vagas é para este fim, já que 94 

contratando mais docentes, fica mais simples para permitir que os docentes se 95 

afastem para fins de atualização, dentre outros. O Prof. Vani Xavier apresentou uma 96 

nova proposta para afastamentos. Os professores Arnaldo e Ronei pediram para ser 97 

formalizada e encaminhada à Direção. O Prof. Ronei Miotto informou que existe um 98 

embasamento legal sobre contratações de docentes visitantes e substitutos, que se 99 

trata da Lei nº 8745/93. Explicou que os professores visitantes são, na verdade, 100 

enquadrados em regime de dedicação exclusiva, sendo equivalentes aos professores 101 

efetivos contratados com nível Adjunto I, possuindo as mesmas obrigações e salários. 102 

Já os professores substitutos só podem ser contratados em regimes de 20 e 40h 103 

semanais. Nos dois casos há possibilidade de contratação apenas com graduação, 104 

com mestrado ou com doutorado. O Prof. Ronei Miotto fez um levantamento dos 105 

concursos que estão abertos hoje em diversas instituições federais e constatou que os 106 

salários de contratação de professor visitante são de R$ 7627,02, com doutorado, os 107 

de substitutos são de R$ 1597,00, para os com apenas graduação, em regime de 20 108 

horas semanais e de R$ 4472,00 para os que possuem doutorado, em regime de 40 109 

horas semanais, dentre os demais casos. O Prof. Ronei Miotto apontou que a 110 

contratação de professores substitutos tem impacto no banco de professores 111 

equivalentes. O Prof. Ronei Miotto expôs que o Vice-Reitor garantiu que, havendo 112 

contratação de substitutos, as vagas voltariam, porém, historicamente, nas demais 113 

instituições de ensino superior federais, isto jamais ocorreu. Acrescentou que a 114 

previsão de contratação do CCNH está sendo feita levando-se em consideração uma 115 

quantidade de contratação abaixo da quantidade disponibilizada, ficando, deste modo, 116 

disponíveis 199 contratações e 11 vagas em aberto, que devem ser utilizadas para 117 

readequação de possíveis pendências pós-contratações. A Profª Rosana Ferreira 118 

informou que o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, mesmo com o ajuste, 119 

ficará apenas com 5 vagas. O Prof. Ronei Miotto informou que houve falha de 120 

comunicação deste fato no ConsCCNH e que será informado na próxima reunião do 121 

referido Conselho. Também acrescentou que na próxima reunião do Conselho será 122 

exposto o quadro atualizado desta reunião. Em prosseguimento, o Prof. Arnaldo 123 

Rodrigues convidou a todos os presentes para a próxima reunião do Conselho de 124 
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Centro, uma vez que este assunto será apresentado e que a participação dos 125 

presentes será de grande utilidade. Os professores Vani Xavier e Alysson Ferrari 126 

sugeriram a solicitação de contratação de professores visitantes para as vagas 127 

remanescentes, idéia que passará por apreciação da Direção do CCNH. Após o 128 

término da discussão, os professores Ronei Miotto e Arnaldo Rodrigues agradeceram 129 

a presença de todos e deram término à reunião às 12:07h, ficando a combinar a data 130 

da próxima reunião a se realizar. 131 

 132 

 133 

Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr. 134 

Diretor do CCNH 135 

 136 

 137 

Ronei Miotto 138 

Vice-diretor do CCNH  139 
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ANEXO I 

 

 Vagas 

BC&H 

Vagas 

BC&T 

Vagas 

de 

docente 

Biologia Filosofia Física Química 

Primeiro 

Cenário 

400 1560  48 40 68 54 

Segundo 

Cenário 

1000 1560  46 49 64 51 

Terceiro 

Cenário 

400 2160  47 37 71 55 

Vagas 

Atuais 

400 1560  45 22 54 44(+1¹) 

 Uma das vagas está sendo utilizada para a área de LIBRAS. 

¹ Aguardando nomeação e posse 

Legenda 

 

 Piores cenários a serem considerados 

 


