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Webmail UFABC :: Re: estudo impacto afastamentos

Assunto

Re: estudo impacto afastamentos

De

Otto Oliveira <bacharelado.biologia@ufabc.edu.br>

Para

Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>

Cópia

direcao.ccnh <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>, Alberto Arab
<alberto.arab@ufabc.edu.br>, <coordenacao.licbio@ufabc.edu.br>

Data

2017-07-28 16:28

Prezado Renato,
Não tivemos tempo hábil de fazer um estudo mais aprofundado com a
coordenação, mas creio que, à princípio, absorveríamos razoavelmente o
impacto de até 3 docentes com afastamentos longos, desde que não fosse mais
do que um de cada sub-área da Biologia.
Att.,
Otto
--Prof. Otto Müller P. Oliveira
Coordenador do Bacharelado em Ciências Biológicas
Centro de Ciências Naturais e Humanas - UFABC
http://ccnh.ufabc.edu.br/bachareladobiologia/
Em 27 de julho de 2017 10:09, Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
escreveu:
Caros coordenadores,
Informamos que recebemos apenas o estudo do Bacharelado em Química, o que
pode prejudicar a discussão no Conselho do CCNH, já que os documentos são
enviados aos relatores no dia de hoje.
Att.,
Renato Correa
Secretário Executivo
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11)
4996-7962
Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11)
2320-6229
http://ccnh.ufabc.edu.br
http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato
Em 14/07/2017 13:44, Secretaria CCNH escreveu:
Prezados Coordenadores,
Em sua última sessão (10/07/17), ao aprovar mais dois afastamentos para
pós-doutorado, o Conselho do CCNH solicitou que fossem apresentados os
impactos das saídas de docentes por afastamentos no planejamento de carga
didática.
Como bem sabem, todas as solicitações de afastamentos longos (em geral
para pós-docs) devem ser aprovados pelo Conselho do CCNH e para subsidiar
esta decisão a secretaria do Conselho solicita às coordenações pareceres
acerca da possibilidade de concessão, tendo em vista a carga didática de
responsabilidade do curso.
Desta forma, solicitamos que cada coordenador(a) apresente até 26/07
(data limite para inclusão de temas na pauta da próxima sessão do ConsCCNH)
um estudo sobre o impacto das saídas que ocorreram e estão previstas a
ocorrer por conta de afastamentos de docentes e uma previsão sobre a
possibilidade de continuidade destas liberações, apontando, por exemplo,
qual seria o limite por curso de docentes que podem ser afastados ao ano.
Att.,
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