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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 22 de dezembro de 

2016, 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 magnífico reitor, 

professor Klaus Capelle, e contou com a presença dos seguintes membros: Dácio Roberto 

Matheus, vice-reitor; Annibal Hetem Júnior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 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; Débora Maria Rossi de Medeiros, representante docente do Centro de 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC) no ConsEPE; Edson Pinheiro Pimentel, diretor 

do CMCC; Francisco de Assis Comarú, representante docente do CECS no Conselho 

Universitário (ConsUni); Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, representante docente do Centro 

de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no ConsUni; Marcos de Abreu Avila, representante 

docente do CCNH no ConsEPE; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação e Ronei Miotto, 

diretor do CCNH. Não votantes: Fábio Augusto de Souza, assistente em administração da 

Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe), Janine Santos Tonin Targino, assistente em 

administração da Secretaria-Geral, Olympio Barbanti Junior, docente do CECS, e Soraya 

Cordeiro, secretária-geral. 

 

Informes  

 

 Professor Klaus informou que o Ministério da Educação (MEC) liberara a vaga de 

professor titular-livre que já houvera sido concedida há mais de um ano. O concurso já 

fora realizado; dessa forma, seria realizada a nomeação do candidato aprovado. 

 

 Professor Klaus comunicou que a Universidade gastara, no ano de 2016, em torno de 

quinhentos mil reais com publicações no Diário Oficial da União. Dessa forma, seriam 

estabelecidas diretrizes para redução desse custo, tais como: publicar retificações de 

editais em blocos, evitar detalhamentos desnecessários das notícias, transferir algumas 

delas para o Boletim de Serviço e formatá-las de modo a ocupar menos espaço, pois elas 

são cobradas em centímetros. 

 

1. Calendário Comissão de Vagas 2017. 

Soraya apresentou o calendário para os membros e explicou que ele fora elaborado de modo a 

não conflitar com as datas das reuniões da Comissão de Graduação (CG) e dos recessos 

acadêmicos; entretanto, conforme solicitado pela professora Paula Tiba, considerou a 

retificação da reunião de abril do dia 27 para o dia 20. Professor Marcos Ávila sugeriu 

também realizar a reunião de maio no dia 1º de junho. O calendário, com as alterações 

propostas, foi aprovado por unanimidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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2. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 192/2016). 

Professor Annibal relatou os nomes dos docentes da banca e passou a palavra ao professor 

Olympio, que esclareceu que esse concurso já fora realizado, porém resultara em nenhum 

candidato aprovado. Sugestão aprovada por unanimidade. 

 

3. Sugestão de nomes para compor Comissão Especial para análise do processo de avaliação 

para acesso à Classe E, com denominação de Professor Titular de Carreira. Solicitação da 

professora Maria de Lourdes Merlini Giuliani. 

Professor Edson explicou que o Conselho do CMCC escolhera dois professores titulares e 

esses apresentaram os nomes dos membros externos. Dos nomes indicados, os três primeiros, 

juntamente com o professor Valdecir, serão os titulares, e os demais serão os suplentes, 

juntamente com o professor Antonio Faleiros. Professor Ronei sugeriu que, caso haja a 

necessidade de convocar os suplentes, procurar diversificar a instituição em que eles 

trabalham, evitando, assim, que a banca seja composta por todos da mesma instituição; 

professor Klaus respondeu que uma maneira simples de resolver essa questão seria a inversão 

entre o quarto e o quinto docente da lista. A comissão, com a alteração proposta, foi aprovada 

por unanimidade. 

 

4. Discussão sobre vagas remanescentes dos editais para professor visitante sênior e 

redistribuição docente sênior. 

Após apresentar a situação atual das vagas docentes, professor Klaus informou que o CECS 

está utilizando duas vagas a mais que o acordado inicialmente e o CCNH, uma a mais, já o 

CMCC ainda tem uma vaga disponível. Professor Ronei presumiu que essa vaga corresponde 

ao professor Carlos Miyazawa, que é cedido, porém iria confirmar essa informação com a 

SuGePe. Ao apresentar a lista de docentes, professor Annibal demonstrou que o Centro possui 

ainda duas vagas disponíveis. Professor Klaus supôs que essas diferenças referem-se às datas 

em que as listas foram feitas e orientou os diretores de Centro que confirmassem esses dados 

antes de publicarem novos editais. Professor Annibal sugeriu que esse quadro seja 

apresentado como informe nas próximas reuniões e professor Daniel acrescentou que ele 

poderia ser apenas enviado como anexo da pauta e discutido na reunião, se necessário. 

Professor Edson questionou o número de vagas que se referem a concursos que ainda iriam 

ocorrer e o de vagas já ocupadas por candidatos aprovados que ainda não foram efetivamente 

contratados; dessa forma, sugeriu o detalhamento da coluna “Em Editais” à SuGePe.  

 

5. Expansão de vaga para o Edital 149/2015 – Área: Engenharia de Informação / Subárea: 

Eletrônica Analógica. 

Professor Annibal explicou que a expansão da vaga tem por objetivo evitar a realização de um 

novo concurso, visto que esse fora realizado em julho. Professor Ronei opinou que as bancas 

deveriam formular sua recomendação de modo a oferecer subsídios à Comissão para aprovar 

ou não a contratação do candidato; professor Dácio complementou que, para isso, deveria ser 

elaborado um roteiro com os itens que a banca deve observar e esses itens, segundo o 

professor Edson, deveriam ser fornecidos pelos membros. Professor Klaus solicitou, então, 

que as sugestões sejam enviadas à SuGePe que as compilaria num documento único a ser 

analisado na próxima reunião. A redistribuição foi aprovada por unanimidade. 


