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RESOLUÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
Nº 03, DE 13 DE ABRIL DE 2016.
Define critérios para alocação de docentes em gabinetes de
trabalho.

O CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
(CONSCCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso
de suas atribuições e considerando:
 as deliberações ocorridas na 3ª sessão ordinária do ConsCCNH, realizada em
11 de abril de 2016;
RESOLVE:
Art. 1º Definir os critérios a serem seguidos, nesta ordem, na alocação de
docentes em gabinetes de trabalho.
I.
havendo disponibilidade de vaga em gabinetes individuais ou duplos será
feita chamada a todos.
II. o docente sem alocação ou já alocado e com interesse em mudar será
alocado em gabinete individual e no bloco em que preferir, havendo disponibilidade. No caso
de haver mais do que um docente interessado, será dada preferência ao docente com maior
tempo na UFABC.
III. o docente sem alocação ou já alocado e com interesse em mudar será
alocado em gabinete duplo. No caso de haver mais do que um docente interessado, será
realizado sorteio. No caso da disponibilização concomitante de mais do que um gabinete duplo,
cada docente manifestará interesse por um deles para posterior sorteio.
IV. o docente sem alocação ou já alocado e com interesse em mudar será
alocado em sala de uso compartilhado, não havendo vagas em gabinetes nos critérios anteriores.
Art. 2º Os docentes são livres para efetuarem trocas de suas alocações em
gabinetes, primando pela auto-organização, mediante aviso de concordância de todos os
envolvidos à Divisão Acadêmica do CCNH.
Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho do CCNH.
Art. 4º Esta Resolução torna sem efeito a Resolução ConsCCNH nº 2 de 2010.
Art. 5º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço da UFABC.
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