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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 21 de setembro 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 magnífico reitor, professor Klaus 

Capelle e contou com a presença dos seguintes membros: André Ricardo Oliveira da Fonseca, 

representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) no Conselho 

Universitário (ConsUni); 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 ConsUni; Edson Pinheiro Pimentel, diretor 

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

reitora de graduação; Paula Homem de Mello, vice-diretora do CCNH; Pieter Wiellem Westera, 

representante docente do CCNH no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). Não 

votantes: Cleusa Fabris da Silva, chefe da Seção de Ingresso de Servidores; Fabiana Vallini, 

secretária executiva da Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

Informes 

 

 Professor Klaus informou que foram viabilizadas dezesseis novas vagas para docentes 

que seriam utilizadas para os dois editais de novos cursos: licenciaturas interdisciplinares 

e Biotecnologia e Ciências da Vida. Comunicou que se houver a criação desses cursos 

pelo ConsUni, os novos docentes seriam contratados e alocados nos Centros.   

 

1. Minuta de Recomendação da Comissão de Vagas. 

Professor Klaus relembrou que fora solicitada, na reunião de agosto, a elaboração de uma 

Recomendação aos Centros para que as bancas fossem formadas de modo que, caso fosse 

necessário convocar os suplentes, não houvesse prejuízo na qualidade da banca; ademais, caso 

houvesse vínculo entre titular e suplente, que isso fosse também especificado. Professora 

Paula Tiba opinou que esse vínculo deveria ser colocado na Recomendação como sugestão, 

pois há bancas para as quais não há essa necessidade, ao que professora Paula Mello propôs 

incluir, ao final do item 2, “se necessário”. Entretanto, segundo professor Klaus, seria mais 

adequado colocar essa expressão após “titular”, pois a indicação de suplência para o 

presidente sempre é necessária. Professora Paula Mello prosseguiu alertando que o presidente 

da banca poderia ser substituído também por outro membro titular; professor Klaus concluiu, 

então, que seria melhor que o item 2 terminasse em “se necessário” e um novo item fosse 

redigido da seguinte forma: “que seja indicado que membro da banca deve assumir a 

presidência nos casos de impedimento do presidente”. A Recomendação, com as alterações 

propostas, foi aprovada por unanimidade. 
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2. Homologação das aprovações das inclusões de membros de bancas de concurso (Editais 

222/2016 e 224/2016). 

Professora Paula Mello explicou que um membro de uma das bancas abrira mão de participar, 

mesmo previamente confirmado e o outro tivera problemas de saúde e a Superintendência de 

Gestão de Pessoas (SuGePe) não conseguira suplentes para as datas agendadas, dessa forma 

foram sugeridos outros dois nomes. Homologação aprovada por unanimidade. 

 

3. Homologação da aprovação da alteração da composição da banca do concurso (Edital 

196/2016). 

Professor Edson informou que um membro indicara indisponibilidade para a data e outro 

indicara vínculo com um candidato. Dessa forma, houvera a inclusão de um membro titular, a 

promoção de um suplente à presidente e a inclusão de um membro suplente. Homologação 

aprovada por unanimidade. 

 

4. Definição da alocação das vagas por Centro referentes ao Edital 92/2017 – 

Professor/Pesquisador Visitante Sênior (Núcleos Estratégicos). 

Professor Klaus relatou que, mesmo não havendo a necessidade de aprovação por parte dessa 

Instância para o assunto em questão, gostaria da anuência da Comissão. A Comissão de 

Seleção, instituída para o Edital 92/2017, avaliou os candidatos inscritos e indicou para quais 

Núcleos Estratégicos cada um dos selecionados poderiam ser alocados e os coordenadores dos 

Núcleos, por sua vez, indicaram para quais Centros esses candidatos poderiam ser designados. 

Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia (NBB): CCNH; Núcleo de Nanomedicina 

(NANOMED): CCNH; Núcleo de Tecnologias Sustentáveis/Núcleo de Revalorização de 

Resíduos (NuTS/Revalores): CCNH; Núcleo de Estudos Estratégicos sobre Democracia, 

Desenvolvimento e Sustentabilidade (NEEDS): CECS e Núcleo Interdisciplinar de 

Neurociência Aplicada (NINA): CMCC.  Na ausência de manifestações contrárias por parte 

dos membros dessa Comissão, professor Klaus informou que a Reitoria aprovaria as 

alocações conforme apresentadas.          

 

5. Realocação de uma vaga do Núcleo Estratégico Nuvem para o Núcleo Estratégico Revalores 

referente ao Edital 92/2017 – Professor/Pesquisador Visitante Sênior (Núcleos Estratégicos). 

Professora Marcela elucidou que cinco Núcleos Estratégicos foram contemplados com os 

primeiros colocados de cada um deles, contudo, o Núcleo Nuvem não fora contemplado; 

dessa forma, a Comissão de Seleção solicitara à Reitoria a realocação dessa vaga para o 

Núcleo Revalores e indicara o segundo colocado. Realocação aprovada por unanimidade.   

 

6. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 190/2016, 

198/2016, 199/2016, 200/2016 e 201/2016). 

Professor Edson passou a palavra para o professor Carlos da Silva dos Santos, coordenador 

em exercício do Bacharelado em Ciência da Computação, que explanou que fora solicitada 

aos professores do Curso a participação voluntária como membros internos e a indicação de 

nomes de professores de outras instituições. Professor Edson acrescentou que em algumas 

bancas não foi possível contemplar a diversidade de gênero. As bancas apresentadas foram 

aprovadas por unanimidade. 
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7. Edital para abertura de processo seletivo simplificado para contratação de professor 

visitante na área Ciência da Computação como projeto piloto do módulo Concursos do 

SIGRH – Sistema de Gestão de Recursos Humanos. 

Cleusa explicou que a SuGePe e o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) vêm 

realizando alguns testes a fim de verificar a possibilidade de efetuar as inscrições dos 

processos seletivos para professor visitante por meio do SIGRH; para isso seriam necessárias 

algumas alterações no edital no que diz respeito à forma de envio da documentação para a 

inscrição. Além disso, Cleusa propôs também modificações na forma de avaliação dos 

candidatos, acréscimo de critérios de desempate e outras mudanças.  

Professor Klaus alertou que apenas esse documento como ‘piloto’ seria encaminhado para 

votação e não as normas gerais para o processo seletivo simplificado e a SuGePe ficaria 

comprometida a trazer, após a conclusão desse processo seletivo, um edital de condições 

gerais para professores visitantes para aprovação dessa Comissão.  Ressaltou que se houver 

novas solicitações para professores visitantes, o processo deveria seguir o trâmite atual. 

Professora Paula Mello sugeriu que sejam incluídas, no Grupo III do item 4.2, orientações de 

Iniciação Científica e questionou, no item 8.8, o significado de “programas especiais de 

ensino” e a adequação da palavra “devendo”, ao que professor Edson aconselhou a retirada da 

palavra “especiais” e a troca de “devendo” por “podendo”. Professor Klaus solicitou a retirada 

do e-mail da Reitoria do cabeçalho e o acréscimo do e-mail de concursos no item 8.15. O 

edital, com as alterações propostas na reunião, foi aprovado por unanimidade.  


