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ATA DA 49ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA
(COC-CCN)

Data e horário: 22/10/2019 - 13h30
Local: Sala de reuniões - Bloco IV
Presidência: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi
Secretária: Patrícia Corrado dos Santos
Membros presentes: Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi; Prof. Dr. Henrique Carmona Duval; Prof.
Dr. Ângelo Luiz Fazani Cavallieri; Prof. Dr. Edison Tutomu Kato Junior; Prof. Dr. Juliano Marcon Baltazar;
Prof. Dr. Alberto Luciano Carmassi; Profa. Dra. Cláudia Marisse dos Santos Ro a; Prof. Dr. André
Marcondes Andrade Toledo; Prof. Dr. Fábio Grigole o; Prof. Dr. Waldir Cintra de Jesus Junior; Prof. Dr.
Murilo Aparecido Voltarelli; Vitória Maciel dos Santos Fogaça.
2. ORDEM DO DIA
2.1 Preenchimento de vaga para professor efe vo da Carreira do Magistério Superior.
A Presidente do CoC-CCN, Profa. Dra. Giulianna Rondineli Carmassi iniciou a reunião apresentando a
planilha de carga horária que foi enviada e corrigida pelos docentes do CCN. A presidente explicou que
após reunião com os Professores Ubaldo e André Varella, que ministram conteúdos de Física e
Matemá ca, e com os Professores Iuri, Fabiana e Júlia, que ministram conteúdos de Matemá ca e
Esta s ca, foi constatado que não havia necessidade de contratação de um professor com o mesmo
perﬁl do Prof. Rafael, visto que os Profs. Ubaldo e André Varella seriam capazes de absorver esta carga
horária e con nuar contribuindo com conteúdos da Matemá ca. Desta forma, estes 5 docentes
ﬁcariam com carga horária entre 270 e 330, conforme estabelecido em reunião anterior do CoC-CCN.
Foi mencionado também, que em reunião com o Prof. Itamar, Pró Reitor de Gestão de Pessoas,
realizada no dia 15/10, a ProGPe disponibilizou uma vaga de professor efe vo. Sendo assim, em virtude
da remoção do Prof. Rafael Henriques Longaresi para Campus de Sorocaba e após a disponibilização
desta segunda vaga para professor efe vo, o CCN conta com dois códigos de vaga disponíveis. Foi
demonstrado que, mesmo após consulta a todos os docentes, a planilha de conteúdos obrigatórios e
cargas horárias enviada por e-mail em 03/10, con nuaram 660 horas descobertas no CCN. Desta forma,
foi sugerido pela presidência que as duas vagas fossem des nadas para cobrir as horas descobertas,
sendo 330 horas para cada perﬁl: Perﬁl 1 – Administração, Perﬁl 2 - Conservação. O Prof. Waldir sugeriu
reanalisar o perﬁl e a carga horária de todos os docentes e remanejar a carga horária e os conteúdos
vazios e realizar uma reunião com todos. O Prof. Henrique destacou que a planilha que foi enviada
solicitava aos docentes que analisassem as cargas horárias e ﬁzessem sugestão de alteração e
redistribuição de carga horária, mas que não houveram manifestações para cobrir os conteúdos
descobertos. Os Professores Alberto e Fábio manifestaram a preocupação em cobrir os conteúdos
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descobertos, visto que são conteúdos dos cursos que ambos par cipam como coordenadores e que no
ano de 2019 foram cobertos apenas por docentes subs tutos. Mencionaram também que estes
conteúdos são dos eixos ﬁnais de formação dos discentes e de extrema importância para a
determinação do perﬁl dos egressos. O Prof. Murilo ques onou sobre os docentes que estão com a
carga horária acima ou abaixo da deliberação do CoC-CCN (270 a 330 horas) e a Profa. Giulianna
enfa zou que cabe à Direção do CCN redistribuir esta carga horária, visto que esta exerce o papel de
cheﬁa imediata. O Prof. André Toledo sugeriu realizar uma reunião entre os Conselhos de Curso de
Engenharia Ambiental e Ciências Biológicas para decidir o perﬁl das vagas. O Prof. José Augusto
lembrou que a decisão sobre ocupação de vagas e distribuição de a vidades curriculares/carga horária
compete à cheﬁa de departamento, a vidade exercida pela Direção do CCN e que é preciso seguir esta
hierarquia. O Prof. André Toledo disse que existem poucos proﬁssionais graduados em Engenharia
Ambiental no CCN e que o curso de Engenharia Ambiental precisa de mais Engenheiros Ambientais, já
que está passando por processo de reformulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Falou também
que mesmo que a vaga fosse des nada para cobrir os perﬁs descobertos, a sugestão dele foi de que a
vaga fosse aberta de forma restrita para graduados em Engenharia Ambiental. Foi ques onado pelo
Prof. Edison que não era possível restringir a área de graduação, mas apenas a área de Doutorado. Os
conselheiros decidiram incluir o doutorado em Engenharia Ambiental no perﬁl, mas não como
exclusividade. O Prof. Fábio disse que deve haver uma racionalização e o perﬁl das duas novas vagas
deve ser pensado de acordo com os conteúdos descobertos. Após ampla discussão, foi deliberado por
unanimidade que a Direção do CCN deveria conversar com os Professores Paulo Guilherme e André
Toledo, que possuem maior aﬁnidade com os conteúdos descobertas, na tenta va de uma melhor
organização e redistribuição dos conteúdos. Após esta conversa, e com base nos conteúdos
descobertos, os perﬁs 1 e 2 apresentados acima, seriam encaminhados para o preenchimento das
vagas.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência agradeceu a presença e colaboração dos senhores
conselheiros, declarando encerrada a presente reunião, da qual eu, Patrícia Corrado dos Santos, na
qualidade de secretária, redigi a presente ata que assino, após ser assinada pela Presidência e demais
membros presentes.
Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº
23112.002005/2020-67
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