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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 24 de novembro 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 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); Antônio Álvaro Ranha Neves, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas (CCNH) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Edson Pinheiro 

Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Eduardo Scorzoni 

Ré, substituto do pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de 

pesquisa; Klaus Frey, representante docente do CECS no ConsEPE; Maurício Firmino Silva 

Lima, representante docente do CMCC no Conselho Universitário (ConsUni); Mauro Coelho dos 

Santos, representante docente do CCNH no ConsUni; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de 

graduação. Não votantes: Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da 

Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

1. Homologação da aprovação da sugestão de nomes para compor banca para professor 

adjunto (Edital 91/2016). 

Professor Annibal informou que a banca fora aprovada na última reunião do ConCECS, 

realizada na segunda-feira. Homologação aprovada por unanimidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

2. Expansão de vagas para o Edital 149/2015. Área: Engenharia de Informação / Subárea: 

Eletrônica Analógica. 

Professor Dácio ressaltou que, recentemente, foram publicados muitos editais e há alguns 

pedidos de redistribuição pendentes; dessa forma, as setecentas vagas disponibilizadas pelo 

Ministério da Educação (MEC) já estão comprometidas e se faz urgente a discussão da 

distribuição das quarenta vagas entre os Centros. Professor Annibal explicou que nenhum 

curso do CECS abrira concurso com número de vagas acima do previsto e, alguns que foram 

abertos resultaram em nenhum candidato aprovado; além disso, em virtude de uma vacância, 

a Coordenação da Engenharia da Informação optara pela convocação do segundo candidato 

aprovado no Edital em questão. Todavia, se a Comissão julgasse necessário, o assunto poderia 

ser retirado de pauta e trazido na próxima reunião, juntamente com os números detalhados das 

vagas. Professor Dácio ponderou que, diante disso, seria adequado que o assunto fosse 

discutido na próxima reunião, com a demonstração atualizada do Quadro de Vagas. 

 


