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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 06 de abril de 

2017, às 14 horas e 30 minutos, 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); Charles Morphy Dias dos Santos, representante docente do Centro de Ciências Naturais 

e Humanas (CCNH) no Conselho Universitário (ConsUni); Cristina Fróes de Borja Reis, 

representante docente do CECS no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Edson 

Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Glória Maria Merola de Oliveira, substituta do pró-reitor 

de extensão; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Paula Ayako Tiba, pró-

reitora de graduação; Paula Homem de Mello, vice-diretora do CCNH; Roberto Venegeroles 

Nascimento, representante docente do CMCC no ConsUni. 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.   

 

Informes 

 

 Soraya anunciou os nomes dos novos membros para essa Comissão que foram indicados 

pelo ConsUni, em sua reunião ordinária realizada no dia 28 de março. Foram eles titular e 

suplentes respectivamente: Roberto Venegeroles Nascimento e André Ricardo Oliveira 

da Fonseca, representantes do CMCC; Jeroen Johannes Klink e Fernando Rocha 

Nogueira, representantes do CECS e Charles Morphy Dias dos Santos e Marcella Pecora 

Milazzotto, representantes do CCNH. 

 

 Soraya leu a CI 22/2017 com a reposta da SuGePe ao questionamento dessa Comissão 

acerca da legalidade da redução do número de vagas postas no Edital 227/2016 (40 

vagas). De acordo com a CI, não há posicionalmento formal sobre a questão junto ao 

MEC e outras IFES e por esse motivo, a SuGePe considera que é possível tal alteração, 

desde que seja dada a publicidade com razoável antecedência da data do início do 

período de inscrição. Discutiu-se ainda a necessidade de se estabelecer um cronograma 

para realização desses concursos, se possível, em 2017.  

 

 Professor Dácio informou que o ConsUni, em sua reunião ordinária realizada no dia 28 

de março, solicitara, a essa Comissão, a criação de um Grupo de Trabalho (GT) com o 

propósito de tratar das questões de gênero e de discutir estratégias para aumentar a 

participação das mulheres nos três Centros da Universidade. Esse assunto seria discutido 

juntamente com o último item da pauta que diz respeito à Recomendação acerca da 

igualdade de gênero nas Comissões Julgadoras de Concursos Docentes. 
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1. Homologação da inclusão de membro na Comissão Especial para análise do processo de 

avaliação para acesso à classe E, com denominação de Professor Titular de Carreira – 

Interessada: professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani. 

Professor Edson relatou que devido à incompatibilidade de agenda de alguns membros 

anteriormente aprovados, fora necessário acrescentar mais um docente para atuar como 

suplente externo. Homologação aprovada com dois votos contrários.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2. Sugestões de nomes para compor a Comissão Especial para análise do processo de avaliação 

para acesso à classe E, com denominação de Professor Titular de Carreira. Interessada: 

professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco. 

Professor Edson relatou a banca aprovada pelo Conselho de Centro e indicou a professora 

Denise Consonni para a presidência. A Comissão foi aprovada por unanimidade. 

 

3. Homologações das sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos 

(Editais 88/2016 e 209/2016). 

Professor Annibal informou que fora necessária a aprovação ad referendum devido à 

proximidade das datas de realização dos concursos. Homologações aprovadas por 

unanimidade. 

 

4. Sugestões de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 126/2016). 

Professora Paula de Mello sugeriu a troca do segundo titular pelo segundo suplente. A banca, 

com a alteração proposta, foi aprovada por unanimidade. 

 

5. Recomendação da Comissão de Vagas acerca da igualdade de gênero nas Comissões 

Julgadoras de Concursos Docentes e da criação do GT intercentros para tratar das questões 

de gênero na UFABC e discutir estratégias para aumentar a participação das mulheres nos 

três Centros da Universidade. 

Professora Cristina Fróes expôs uma minuta de Recomendação que solicita aos diretores de 

Centro que procurem incluir mulheres nas bancas de concursos, o que contribuiria também 

para o aumento na contratação de professoras na Universidade. Professor Annibal sugeriu 

trocar o trecho “pelo menos uma mulher” por “mulheres”. Professor Charles propôs trocar 

“contribuir para a” por “primar pela” e retirar o trecho “primando pela indicação de mulheres 

a cada composição”. A Recomendação, com as alterações propostas, foi aprovada com um 

voto contrário. 

 

Professora Cristina apresentou dados fornecidos pela ProGrad e SuGePe que mostrou que 

alunas, professoras e técnicas administrativas estão em menor número na Universidade. 

Professor Dácio informou que o ConsUni, em sua última reunião, solicitou à Comissão de 

Vagas a criação de um GT para discutir, no âmbito das quarenta vagas que foram distribuídas 

aos Centros, as questões de gênero, buscando estratégias para aumentar a participação de 

mulheres no corpo docente. Professora Cristina recomendou que esse grupo fosse composto 

por uma docente de cada Centro, um membro dessa Comissão e uma técnica administrativa. 

Professor Edson indicou a professora Ana Carolina Boero; professor Annibal indicou a 

própria professora Cristina Fróes de Borja Reis; professora Paula de Mello comunicou que 

faria essa indicação posteriormente e essa Comissão indicou o professor Charles Morphy 

como represente docente desta Instância e servidora Soraya como representante TA. Acordou-

se que o GT ficaria com essa composição, incluindo a posterior indicação docente do CCNH.  


