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Sinopse da reunião nº 05/2017/CCNH/ GTs de Alocação Didática e Vagas Docentes
Síntese das deliberações referentes aos assuntos
constantes da 5ª reunião conjunta de 2017 dos grupos
de Trabalho – GTs de Alocação Didática e Vagas
Docentes do CCNH, realizada no dia 16 de maio, às
08h30, na sala 312-3, bloco A, campus Santo André da
Universidade Federal do ABC.
Informes da Direção:
1.
Ronei apresentou proposta para mudança de procedimento acerca da
confecção de atas para as reuniões dos cursos. Solicitou que os coordenadores enviassem suas
considerações por e-mail.
2.
Informou que a vice-diretora do CCNH participaria de reunião com a
SUGEPE sobre a reserva de vagas do concurso e a abertura dos editais.
Ordem do dia:
1.
Critérios para adequação das vagas: Com a reserva de uma vaga destinada
ao edital ”Ciência, epistemologia e estudos de gênero”, a direção discutiu com os presentes sobre
os critérios que seriam utilizados para a distribuição das 15 vagas restantes entre os cursos do
centro. Duas propostas de tratamento foram indicadas, a primeira atendendo aos oito cursos
separadamente e a segunda os categorizando por grandes áreas, sendo que dentro de cada uma
destas, duas subáreas também seriam consideradas, a de “Ensino” e a “Técnico-científica”,
contemplando as necessidades dos cursos de licenciatura e bacharelado. A segunda proposta foi
acatada, com uma abstenção – do professor Adriano Benvenho. O diretor solicitou que fossem
definidos os perfis de docentes necessários à contratação, a partir de coordenações e plenárias
conjuntas de ambos os cursos das grandes áreas, de acordo com as carências do centro.
2.
Sinalização das áreas específicas acerca da reserva de vagas: não houve
disponibilidade de tempo para discussão acerca do tema, sendo prorrogada para a reunião
seguinte.
3.
Indicação de reaproveitamento de concursos internos: não houve
disponibilidade de tempo para discussão acerca do tema, sendo prorrogada para a reunião
seguinte.
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