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Sinopse da reunião nº 04/2017/CCNH/ GTs de Alocação Didática e Vagas Docentes
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 4ª reunião conjunta de 2017 dos grupos
de Trabalho – GTs de Alocação Didática e Vagas
Docentes do CCNH, realizada no dia 09 de maio, às
08h30, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da
Universidade Federal do ABC.
Informes da Direção:
1.
Ronei explicou que as vagas referentes aos editais de redistribuição de
professores seniores da Reitoria não contam como do centro, e sim da Reitoria.
2.
Segundo manifestação da SUGEPE, há possibilidade de abertura de
processos seletivos para professores visitantes.

Ordem do dia:
1.
Vaga destinada à “Ciência, epistemologia e estudos de gênero”: A
professora Marília apresentou a proposta de reserva de uma das vagas disponíveis no centro para
o concurso “Ciência, epistemologia e estudos de gênero”, frisando a abordagem do debate como
um campo de conhecimento e reconhecendo sua interdisciplinaridade nas Ciências Naturais.
Diante da apresentação, três encaminhamentos surgiram: aprovar a proposta apresentada pela
professora Marília, através de votação; o professor Fernando Giacomelli sugeriu atrelar a
proposta a uma área específica do CCNH, sem o tratamento no edital como uma vaga
interdisciplinar; por fim, a professora Iseli ressaltou que seria mais apropriado deliberar não
sobre uma vaga, mas sim sobre um projeto de pesquisa dentro do tema abrangente “gênero”. Na
votação, 8 coordenadores de graduação e 3 da pós-graduação foram favoráveis à primeira
proposta e 2 de pós-graduação foram contrários. Sendo assim, a proposta foi aprovada.
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2.
Considerações sobre o levantamento e a adequação das vagas: Ronei
apresentou a versão mais recente da planilha “GT Vagas” com as alterações solicitadas pelos
coordenadores de curso, problematizando as responsabilidades entre assumir as disciplinas
indicadas por eles. Ainda, os membros presentes discutiram as relações entre os cursos de
licenciatura e bacharelado. Ronei sugeriu que as áreas repensassem as pactuações realizadas e a
forma que elas estavam apresentadas na planilha, abrindo a possibilidade de identificar e
contemplar quais os pontos de carência de docentes no centro.

Giovanna Arícia Dagel Souza
Estagiária
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