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1. FUNDAMENTOS DO PEDIDO (razão do pedido):
   Acredito que existam algumas omissões na pontuação contabilizada para distribuição de 
disciplinas, especificamente:

 Falta de consideração para funções administrativas, em particular participação nos 
conselhos superiores, coordenações de curso, representações de área e direções de centro
e instituto, que são funções que demandam um tempo considerável. Colocar uma 
pontuação para essas funções serviria como uma forma de estímulo a ocupar essas 
posições que são necessárias para o bom funcionamento da universidade.

 Falta de uma pontuação para atividades de pesquisa e extensão, que junto do ensino 
formam os pilares da atuação docente. Atividades de pesquisa e extensão demandam mais 
tempo do que somente a orientação discente, e é importante estimular e prestigiar essa 
atuação, portanto acho relevante que sejam pontuadas outros quesitos como, por exemplo, 
publicações em jornais científicos e extensionistas, livros, etc…Como beneficio adcional ao 
fazer o docente fornecer essas informações temos uma oportunidade de construir um banco
de dados com essas ações e resultados.

 Ausência de algum fatos que leve em consideração a titulação/área de formação/atuação do
docente com o conteúdo das disciplinas. Embora essa seja difícil de quantificar, me 
preocupa a possibilidade da distribuição de disciplinas ser vista só do ponto de vista carga 
horaria e conveniência dos horários. Acredito que algum mecanismo deva existir para que 
um docente mais qualificado em uma determinada disciplina tenha preferência para a 
atribuição

2. EMENDA

Como sugestão de alteração:
Acrescentar na tabela itens que pontem participação nos conselhos, coordenação de curso/área, 
cargos de direção, publicações de pesquisa e extensionistas e titulação do docente 

Foz do Iguaçu, 05 de Dezembro de 2019.

Guilherme Vasconcelos da Silva Mauro
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