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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 23 de novembro 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 vice-reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Adalberto Mantovani Martiniano de 

Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Charles Morphy Dias dos Santos, 

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho 

Universitário (ConsUni); Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Laura Paulucci 

Marinho, representante docente do CCNH no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ConsEPE); Marcelo Bussoti Reyes, vice-diretor do Centro de Matemática, Computação e 

Cognição (CMCC); Maria Luiza Levi Pahim, representante docente do CECS no ConsEPE; 

Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH e Wagner Alves 

Carvalho, pró-reitor adjunto de pós-graduação. Não votantes: Cleusa Fabris da Silva, chefe da 

Seção de Ingresso de Servidores; Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da 

Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

 

1. Calendário da Comissão de Vagas 2018. 

Soraya informou que as reuniões foram agendadas para a última quinta-feira de cada mês, 

entretanto, algumas delas provavelmente não ocorreriam devido à provável diminuição de 

demandas no próximo ano. Professora Paula Tiba solicitou a alteração da data da reunião de 

setembro para o dia 20, para não coincidir com a reunião da Comissão de Graduação. 

Professor Ronei comunicou que alguns concursos estão agendados para o início de março e 

Cleusa acrescentou que isso implicaria na necessidade de aprovação e publicação das bancas 

ainda em janeiro. Com isso, professor Igor sugeriu adiar a data da reunião dessa Comissão de 

dezembro para o dia 21. Essa modificação no calendário de 2017 e o calendário de 2018, 

alterado, foram aprovados por unanimidade.    

 

2. Alocação da vaga destinada ao Núcleo de Revalorização de Resíduos (Revalores) no CECS. 

Professor Annibal esclareceu que, de acordo com o perfil do professor Jorge de Lucas Junior, 

um dos candidatos aprovados pelo Edital 92/2017, o Núcleo Revalores sugerira a alocação 

dessa vaga ao CECS. Sugestão aprovada por unanimidade.  

 

3. Homologação das aprovações da inclusão de membro de banca de concurso (Edital 

218/2016) e da sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 

219/2016).  

Segundo professor Ronei, um dos membros da banca do Edital 218/2016 apresentara 

indisponibilidade para participar da banca e, na falta de algum suplente externo do Estado de 

São Paulo, fora indicado mais um docente para a banca.  
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Referente ao Edital 219/2016, dois membros da banca aprovada na reunião de julho não 

poderiam participar, dessa forma, fora montada uma nova banca. Professor Wagner destacou 

que a suplência da presidência deve, obrigatoriamente, ser exercida pelo primeiro suplente, 

pois trata-se de um casal, ao que Cleusa respondeu que isso já fora acordado com a equipe da 

Seção de Ingresso de Servidores.  

As homologações foram aprovadas por unanimidade. 

 

4. Homologação da aprovação da inclusão de membro de banca de concurso (Edital 200/2016). 

Professor Marcelo relatou que uma das suplentes assumira a titularidade da banca, por isso, 

fora incluído mais um membro suplente. Homologação aprovada por unanimidade.          

 

5. Expansão de vaga para o Edital 88/2016 – Área: Engenharia Aeroespacial / Subárea: 

Projeto de Aeronaves. 

Professor Annibal explicou que essa é uma árdua área para encontrar profissionais, por isso o 

curso optara por solicitar a contratação do segundo colocado. Professor Marcelo questionou 

uma nota que estava abaixo da média do candidato, ao que professor Annibal comentou que a 

solicitação fora bem recebida no Conselho de Centro. Professor Ronei observou que o 

candidato possui experiência profissional em área diversa da do concurso, mas professor 

Annibal informou que o candidato possui perfil para um grupo de disciplinas da Engenharia 

Aeroespacial. A expansão foi aprovada com um voto contrário e duas abstenções.   

   

6. Solicitação de redistribuição – Professor Paulo Sérgio da Costa Neves. 

Professor Annibal informou que o candidato classificado em segundo lugar no Edital 

143/2016 fora indicado pelo curso devido à desistência da primeira colocada. Redistribuição 

aprovada por unanimidade. 


