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Sinopse da reunião nº 03/2017/CCNH/ GTs de Alocação Didática e Vagas Docentes 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da 3ª reunião conjunta de 2017 dos grupos 

de Trabalho – GTs de Alocação Didática e Vagas 

Docentes do CCNH, realizada no dia 02 de maio, às 

08h30, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC.  

 

Informes da Direção:  

1. Ronei apontou que os estágios supervisionados das licenciaturas e 

obrigatório do Bacharelado em Ciências Biológicas não foram contabilizados no GT docentes 

anterior, realizado em 2012. 

2. Com o trabalho realizado na planilha até a reunião, Ronei frisou a 

necessidade de resolver as pendências detectadas e listadas para chegar a um acordo sobre as 

vagas.  

3. Solicitou aos coordenadores de curso, caso ainda não tivessem mandado, o 

encaminhamento da planilha com correções e/ou alterações referentes à suas áreas. 

 

 

Ordem do dia: 

1. Estágios obrigatórios das licenciaturas e do Bacharelado em Ciências 

Biológicas e Trabalhos de Conclusão de Curso: foi aprovada por unanimidade a proposta de 

incluir os estágios e TCCs obrigatórios na planilha do GT, seguindo as normas para 

contabilização de créditos nas matrizes sugeridas dos cursos: 2 créditos para cada TCC 

obrigatório, 2 créditos por estágio do Bacharelado em Ciências Biológicas e 10 créditos para os 

estágios das licenciaturas. 

2. Disciplinas de opção limitada: Ronei indicou a necessidade de observar a 

carga de créditos das disciplinas de opção limitada assumida pelas licenciaturas, devido à baixa 

oferta destas; enfatizando a correspondência com os Projetos Pedagógicos de cada curso, para 

identificar especificidades e discutir se a distribuição deve ser corrigida ou não. 

3. GT igualdade de gênero: Foi aprovada a indicação da professora Marília 

Pisani como representante do CCNH no GT do ConsUNI de estudos de igualdade de gênero. 

Marília apresentou duas propostas que se alinham à demanda: a criação de uma vaga de concurso 

transdisciplinar em questões de gênero, articulando as quatro áreas do centro (filosofia, biologia, 

química e física), intitulada de “Ciência, epistemologia e estudos de gênero. O tema  foi mantido 

na pauta. 
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4. Quantidade de docentes nos cursos de licenciatura: Os professores das 

licenciaturas manifestaram o descontentamento com a quantidade de docentes atuais nos cursos, 

apontando a falta de autonomia e a difícil manutenção da quantidade de créditos oferecida no 

quadro atual. Houve sensibilização dos membros presentes quanto à questão, que permaneceu 

em aberta até a seguinte reunião, para a qual Ronei solicitou a apresentação de alternativas 

pertinentes à demanda das licenciaturas entre as quatro grandes áreas. 

 

 

 

Giovanna Arícia Dagel Souza 

Estagiária 

 


