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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 27 de julho 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: Annibal Hetem Júnior, diretor do 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Carlos Alberto da 

Silva, diretor em substituição do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Charles 

Morphy Dias dos Santos, representante docente do CCNH no Conselho Universitário (ConsUni); 

Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente do CECS no Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (ConsEPE); Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Edson Pinheiro 

Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Leonardo José 

Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; 

Monael Pinheiro Ribeiro, representante docente do CMCC no ConsEPE; Pieter Willem Westera, 

representante docente do CCNH no ConsEPE; Roberto Venegeroles Nascimento, representante 

do CMCC no ConsUni e Wagner Alves Carvalho, pró-reitor adjunto de pós-graduação. Não 

votantes: Alberto Sanyuan Suen, docente do CECS; Carlos da Silva dos Santos, docente do 

CMCC; Cleusa Fabris da Silva, chefe da Seção de Ingresso de Servidores; Janine Santos Tonin 

Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral; João Ricardo Sato, docente do CMCC; 

Maximiliano Barbosa da Silva, docente do CECS e Soraya Cordeiro, secretária-geral.   

 

1. Solicitação de redistribuição de Professor Sênior – Professora Patrícia Maria Vanzella. 

Professor Edson relatou que a Reitoria disponibilizara uma vaga para cada Centro para 

redistribuição de professores titulares ou com notório saber em suas áreas de atuação para 

participar em um ou mais Núcleos Estratégicos da Universidade; assim sendo, a Direção do 

CMCC solicitara aos coordenadores dos cursos a indicação de candidatos com esse perfil. O 

Bacharelado em Neurociência indicara Patrícia Maria Vanzella, que já está na UFABC como 

professora cedida pela Universidade de Brasília. Professor João Ricardo Sato apresentou as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão que ela vem desenvolvendo. Professor Charles 

questionou se a docente estaria apta para se credenciar em algum programa de pós-graduação, 

ao que professor João respondeu positivamente. Professor Daniel complementou que a 

docente é bastante atuante, principalmente na Extensão. A redistribuição foi aprovada por 

unanimidade.   

 

2. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 219/2016, 

222/2016, 224/2016, 225/2016, 226/2016 – Subárea: Física de Partículas e 226/2016 – 

Subárea: Gravitação). 

Professor Carlos explicou que o objetivo do concurso do Edital 219/2016 é selecionar 

profissionais com perfil voltado para o setor produtivo, por isso um dos membros escolhidos 

para a banca é funcionário da Petrobrás. Para os editais 222/2016, 225/2016 e 226/2016 

(Gravitação), a escolha de professores de fora do Estado de São Paulo foi motivada pelo 
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propósito de eliminar os conflitos de interesses. Professor Charles sugeriu, para o edital 

222/2016, passar o quarto suplente para primeiro titular, o segundo titular para suplente e o 

primeiro suplente para terceiro titular. Professor Wagner ressaltou que no edital 219/2016, a 

presidente e o primeiro suplente são cônjuges e da mesma instituição e área de pesquisa e o 

segundo titular e o segundo suplente são de indústria; professor Daniel recomendou, então, 

que as eventuais substituições da presidente e do segundo titular sejam exercidas pelo 

primeiro e pelo segundo suplente, obrigatoriamente nessa ordem. Professor Dácio propôs para 

o edital 226/2016 (Gravitação) a troca do segundo titular pelo terceiro suplente e do quarto 

titular pelo primeiro suplente. Para o edital 226/2016 (Física de Partículas), professor Charles 

solicitou a troca do segundo titular pela primeira suplente. Professor Dácio solicitou para a 

área demandante verificar a possibilidade de conseguir apoio financeiro para trazer os 

convidados de fora do Estado de São Paulo para a banca. As bancas apresentadas, com as 

alterações propostas para os editais 219/2016, 222/2016 e 226/2016 (Gravitação e Física de 

Partículas), foram aprovadas por unanimidade.  

 

3. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 186/2016, 

187/2016, 189/2016, 194/2016 e 197/2016). 

Professor Edson apresentou a composição de cada uma das bancas. Professor Daniel sugeriu 

passar o segundo suplente para quarto suplente. As bancas apresentadas, com a alteração 

proposta para o edital 186/2016, foram aprovadas por unanimidade. 

 

4. Solicitação de redistribuição – Professor Saul de Castro Leite. 

Segundo professor Edson, professor Saul tem o perfil para as áreas de computação e 

matemática e ocuparia a vaga oriunda da exoneração do professor Carlos Alberto Kamienski; 

ademais, a Comissão Permanente de Redistribuição, após analisar os pareceres da graduação e 

da pós-graduação, manifestara-se favoravelmente à redistribuição. Redistribuição aprovada 

por unanimidade. 

 

5. Sugestão de nomes para compor banca para professores adjuntos (Edital 216/2016) 

Professor Annibal apresentou os nomes sugeridos para compor a banca. A banca apresentada 

foi aprovada por unanimidade. 

 

6. Expansão de vagas para o Edital 7/2016 – Área: Economia / Subárea: Matemática e 

Estatística Econômica. 

Conforme exposto pelo professor Annibal, o candidato fora recomendado pela banca e sua 

contratação fora aprovada pelo ConCECS. Professora Cristina explicou que na Plenária do 

Curso, quando o assunto fora discutido, o candidato estava concorrendo com outra segunda 

candidata de outro concurso e venceu por apenas um voto a mais; no Colegiado do Curso, não 

houvera decisão e foram solicitados mais documentos. Professor Alberto mencionou que fora 

feito um estudo por um Grupo de Trabalho (GT) que apontara que 57% das matérias do curso 

de Economia podem ser atendidas pelo candidato, enquanto que a outra candidata supracitada 

atenderia um número menor de matérias; além disso, conforme parecer emitido pela 

Procuradoria Federal, diante de uma divergência entre a Plenária e o Colegiado do Curso, 

prevaleceria a decisão da primeira. Professor Daniel solicitou o parecer da PF e o relatório do 

GT e a retomada do assunto na próxima reunião e professor Charles solicitou também o 

parecer da pós-graduação. Professor Dácio encaminhou para votação as duas propostas: a de 
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votar o assunto nessa reunião e a de retomar o assunto na próxima reunião com os 

documentos solicitados; a segunda venceu por um voto a mais. 


