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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da reunião da Comissão de 

Vagas de Concursos para o Magistério Superior da UFABC, realizada no dia 21 de dezembro de 

2017, às 14h30, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1, sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro Santa 

Terezinha, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo magnífico reitor, professor Klaus 

Capelle e contou com a presença dos seguintes membros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 

Charles Morphy Dias dos Santos, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas no Conselho Universitário (ConsUni); Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e 

cultura; Harki Tanaka, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 

Aplicadas (CECS); Jeroen Johannes Klink, representante docente do CECS no ConsUni; 

Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcelo Bussotti Reyes, diretor do 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC);  Maria Gabriela da Silva Martins da 

Cunha Marinho, vice-diretora do CECS; Maria Luiza Levi Pahim, representante docente do 

CECS no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Monael Pinheiro Ribeiro, 

representante docente do CMCC no ConsEPE; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; 

Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH no ConsEPE e Ronei Miotto, diretor do 

CCNH. Não votantes: André Luiz Brandão, vice-chefe da Assessoria de Relações Internacionais 

(ARI); Carlos Alberto Kamienski, chefe da ARI; Janine Santos Tonin Targino, assistente em 

administração da Secretaria-Geral; Luiz Fernando Barrére Martin, docente do CCNH; Maurício 

Bianchi Wojslaw, superintendente de gestão de pessoas; Paulo Tadeu da Silva, docente do 

CCNH e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

Informes 

 

 Maurício informou que a Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe) recebera uma 

denúncia via e-mail referente ao Edital 218/2016, subárea Filosofia e Ensino, que 

apontara um possível conflito de interesse entre um membro da banca e um dos 

candidatos. Ao ser consultada, a Procuradoria Federal (PF) recomendara a suspensão do 

concurso, caso a denúncia fosse formalizada, o que, de fato, acontecera. Novas denúncias 

foram feitas à Ouvidoria e à Corregedoria. Dessa forma, fora aberto um processo para 

apuração dos fatos e os pareceres finais da SuGePe e da PF foram favoráveis anular o 

concurso referente a essa subárea. Professor Ronei acrescentou que, ao ser consultada, a 

Direção do CCNH concordara com essa decisão. Professor Klaus informou que, para 

proteger as demais subáreas do mesmo Edital, a Reitoria acatara as recomendações da 

SuGePe, da Procuradoria Federal e da Direção do CCNH.  

 

1. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos – Edital 227/2016, 

subáreas: Políticas Educacionais, Ensino de Química e Quimiometria. 

Professor Ronei relatou que as bancas de Políticas Educacionais e de Ensino de Química 

foram aprovadas pelo ConCCNH, porém, durante a reunião, fora detectado um conflito de 

interesse na banca de Quimiometria, o que motivara a substituição desse membro. Ainda 
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concernente à banca de Quimiometria, devido à restrição de convidar membros de fora do 

Estado de São Paulo, há dois suplentes da mesma instituição. As bancas apresentadas foram 

aprovadas por unanimidade. 

 

2. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos – Edital 227/2016, 

subáreas: Engenharia Assistida por Computador, Sistemas de Informação de Operações e 

Processos; Inteligência Computacional; Hemodinâmica e Fenômenos de Transporte para 

Sistemas Biológicos; Materiais Metálicos; Gestão de Recursos Naturais e Agroecossistemas; 

e Teoria do Planejamento Urbano e Regional. 

Professor Harki explicou que a banca da Engenharia Biomédica conta com dois titulares da 

mesma instituição, porém o segundo titular já fora docente da UFABC e possui grande 

competência para compor a banca.   

No tocante à banca de Planejamento Territorial, professor Jeroen esclareceu que a 

manutenção do terceiro titular, que é de Minas Gerais, é importante devido à sua maior 

aderência à área do concurso. Professor Klaus solicitou, então, que a aprovação dessa banca 

fosse condicionada ao provimento das passagens aéreas com recursos da área demandante. 

As bancas apresentadas, com a ressalva para a subárea de Planejamento Territorial, foram 

aprovadas por unanimidade.  

  

3. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto - Edital 99/2017. 

Professor Harki explanou que todos os membros foram escolhidos em razão da aderência de 

seus perfis à área do concurso e todos são do Estado de São Paulo. A banca apresentada foi 

aprovada por unanimidade.         

 

4. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto – Edital 227/2016, subárea 

Modelos e Dinâmica de Neurônios e Populações Neurais.  

Professor Marcelo explicou que houvera dificuldade em encontrar profissionais apenas do 

Estado de São Paulo, devido ao pequeno número de grupos de pesquisa nessa área no Brasil e, 

apesar do pequeno número de inscritos, surgiram muitos conflitos de interesses; dessa forma 

fora escolhido um docente do Rio Grande do Sul. Professor Klaus observou que no 

formulário há sete nomes que foram considerados, porém foram descartados e um dos 

motivos enumerados é a participação de alguns deles em outras bancas da UFABC, o que não 

consiste em um critério adotado pela UFABC, ao que professor Marcelo respondeu que isso 

ocorrera apenas com o Prof. Marcus Vinícius Baldo que poderia ser incluído como suplente. 

Professor Klaus disse que, por analogia ao que fora discutido na banca de Planejamento 

Territorial, seria utilizado o mesmo critério, ou seja, a aprovação condicionada ao pagamento 

das passagens do membro de fora do Estado de São Paulo com recursos da área demandante. 

A banca apresentada, com as alterações propostas, foi aprovada por unanimidade.  

   

5. Indicação de Centro para lotação de professoras vistantes -  Editais 103/2017 e 104/2017. 

Professor Carlos Kamienski relatou que fora iniciativa da ARI a contratação de professores 

visitantes para o ensino de idiomas que, por receberem o mesmo tratamento dos professores 

efetivos, devem estar lotados em algum Centro. Professora Gabriela afirmou que há interesse 

do CECS em receber essas professoras, o que fora corroborado pelo professor Harki que 

solicitou, no entanto, a manifestação dos diretores dos outros Centros. Professor Ronei 

informou que o ConCCNH considera importante o ensino de línguas como parte do processo 

de internacionalização da Universidade, porém, para essa finalidade, deveriam ser contratados 
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professores efetivos. Professor Marcelo opinou que não há políticas institucionais claras, 

como por exemplo, em relação à atribuição de carga didática a essas professoras; além disso, 

a adesão delas aos cursos do CMCC é baixa, ao que professor Dácio replicou que o objetivo 

delas não é ter adesão a nenhum curso, mas sim, atender a projetos especiais da Universidade. 

Professor Ronei reforçou que esses projetos especiais deveriam estar nas mãos de professores 

efetivos. A lotação das professoras no CECS foi aprovada com uma abstenção.   


