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Coautor(as/es): Conselho do CCNH 

 

 

Tema
*
: RECOMENDAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 01, 

DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019 - Criação do Plano de Cargos e Encargos da UFABC e Revisão da 

Resolução ConsEPE nº 177/2014 

 

Justificativa/fundamentação
*
: 

 

 O Conselho do CCNH deliberou em sua 1ª sessão ordinária, realizada no dia 25 

de fevereiro de 2019, sobre a necessidade da Criação do Plano de Cargos e 

Encargos da UFABC, ou documento equivalente, que descreva objetivamente 

as atribuições de cada Cargo de Direção e Função Gratificada concedidos e que 

a partir deste plano a Resolução ConsEPE nº 177/2014 seja revista; 

 Tal ação é fundamental tendo em vista a necessidade de profissionalização da 

administração da UFABC; 

 Também é preciso considerar a necessidade de os Conselhos de Centro 

disporem de informações essenciais para deliberarem sobre a conversão de 

carga didática em administrativa – em especial, sobre os casos previstos nos §§ 

1º e 2º do art. 2º da Resolução ConsEPE nº. 177; 

 O Conselho do CCNH deliberou sobre a necessidade de revisão da Resolução 

ConsEPE nº 177/2014, tendo em vista as dificuldades encontradas pelo 

Conselho do CCNH em determinar as concessões de conversões de cargas 

didáticas em administrativa e suas porcentagens para cargos ou funções não 

citados expressamente na referida resolução; 

 É preciso considerar as premissas de que as eventuais conversões de cargas 

didáticas em administrativas fazem parte de uma política institucional da 

UFABC e de que as atribuições e cargas administrativas dos cargos e funções 

da UFABC só podem ser aferidas por instâncias supracentros.;  

 

Normativas relacionadas
*
:  

 RECOMENDAÇÃO DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E 

HUMANAS Nº 01, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2019; 

 Resolução ConsEPE nº 177/2014. 

 

Áreas relacionadas
*
: 

 Conselho do CCNH; 

 ConsUNI; 

 ConsEPE 
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*
Itens indispensáveis. 
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Objetivo(s) pretendido(s)
*
: 

 Criação do Plano de Cargos e Encargos da UFABC, ou documento 

equivalente, que descreva objetivamente as atribuições de cada Cargo de 

Direção e Função Gratificada concedidos. 

 Revisão da Resolução ConsEPE nº 177/2014 


