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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 23 de fevereiro de 

2017, às 14 horas e 30 minutos, na Sala 312-2, no 3º andar da Torre 2, 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; Francisco de Assis Comarú, 

representante docente do CECS no Conselho Universitário (ConsUni); Igor Leite Freire, pró-

reitor adjunto de pesquisa; Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Marcos de Abreu 

Avila, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no ConsEPE; 

Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Ronei Miotto, diretor do CCNH e Wagner Alves 

Carvalho, pró-reitor adjunto de pós-graduação. Não votantes: Carolina Moutinho Duque de 

Pinho, docente do CECS; Cleusa Fabris da Silva, chefe da Seção de Ingresso de Servidores; 

Fernando Silva de Moura, docente do CECS; Giorgio Romano Schutte, docente do CECS; 

Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral; Jeroen Johannes 

Klink, docente do CECS; Luiz Fernando Grespan Setz, docente do CECS; Salomão Barros 

Ximenes, docente do CECS; Soraya Cordeiro, secretária-geral; Virgínia Cardia Cardoso, docente 

do CMCC; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior; pró-reitor de planejamento e 

desenvolvimento institucional.   

 

1. Homologação da aprovação dos nomes para compor banca para professores adjuntos (Edital 

8/2016). 

Professor Marcelo relatou que fora necessário trocar um membro da banca que declarara 

conflito de interesse com um candidato. Homologação aprovada com uma abstenção.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

2. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 208/2016 e 

210/2016). 

Professora Virgínia narrou que todos os nomes sugeridos para as bancas confirmaram 

interesse em participar, ausência de conflito de interesses e disponibilidade nas datas do 

concurso. Foi constatado pelo professor Ronei que a presidente da banca do Edital 210/2016 

publicou trabalhos junto com orientadores de algumas candidatas, no momento em que elas 

estavam fazendo doutorado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar); professora 

Virgínia esclareceu que não entende essa situação como conflito de interesse. Mas, professor 

Ronei propôs trocar a quarta titular pela terceira suplente. Já em relação ao Edital 208/2016, 

professor Ronei lembrou que em outra reunião ficara acordado que para os próximos editais 

de LIBRAS seriam convidadas a professora Maria Izabel dos Santos Garcia e uma professora 

da Universidade Federal de Santa Catarina; professora Virgínia respondeu que convidara a 
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primeira, mas ela não teria disponibilidade nas datas do concurso e a outra não retornou ao 

contato. As bancas apresentadas, com a alteração para o Edital 210/2016, foram aprovadas 

por unanimidade. 

 

3. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 184/2016, 

185/2016, 214/2016 e 215/2016). 

Professor Annibal passou a palavra para os coordenadores dos cursos de cada Edital. 

Professor Jeroen explicou que fora difícil encontrar docentes para a banca do Edital 214/2016 

que não tivessem conflitos de interesses com os candidatos, dessa forma, foram convidados 

dois titulares de fora do Estado de São Paulo, aproveitando a presença deles na universidade 

para a organização de um workshop, dessa forma, o curso financiaria uma das passagens.  

Professor Giorgio relatou que o professor Carlos, segunto titular da banca do Edital 215/2016, 

apesar de ser da Paraíba, realiza um projeto de pesquisa na Universidade de São Paulo.  

Professor Salomão explanou que as áreas dos Editais 184/2016 e 185/2016 demandam a 

contratação de docentes de forma mais imediata. Professor Daniel observou que, no segundo 

edital, o segundo titular possui mais participações em bancas do que a presidente da banca, 

dessa forma propõe a inversão dessas duas posições. As bancas apresentadas, com a alteração 

proposta para o Edital 185/2016, foram aprovadas por unanimidade. 

 

4. Expansão de vaga para o Edital 145/2015 – Área: Metalurgia / Subárea: Processamento de 

Metais e Ligas. 

Professor Annibal passou a palavra para o professor Luiz Fernando que explicou que a 

contratação do segundo candidato aprovado preencheria as 30 vagas destinadas às 

Engenharias sem a necessidade de realização de um novo concurso. Expansão aprovada por 

unanimidade. 

 

5. Expansão de vaga para o Edital 221/2015 -  Área: Engenharia Biomédica / Subárea: 

Informática Biomédica. 

De acordo com professor Annibal, a expansão de vagas fora solicitada pelo curso e aprovada 

pelo Conselho do CECS. Expansão aprovada por unanimidade. 

 

6. Relatório Grupo de Trabalho “40 vagas”. 

Professora Paula apresentou um resumo do Relatório com os pressupostos e a metodologia 

utilizados pelo Grupo de Trabalho (GT) que resultaram na divisão das 40 vagas entre os 

Centros da seguinte forma: 11 para o CMCC, 16 para o CCNH  e 13 para o CECS; também 

apresentou as recomendações do GT aos Diretores de Centro para a otimização do uso dessas 

vagas. Professor Klaus informou que esse resultado seria enviado ao ConsUni e relatado pela 

professora Paula. 

Professora Cristina comentou que a UFABC possui a menor porcentagem de mulheres entre 

os alunos comparada às demais universidade públicas do Estado de São Paulo; elas também 

estão em menor número entre os servidores técnicos administrativos e os docentes. Sugeriu 

aos diretores de Centro o aumento da participação feminina nas bancas examinadoras e a 

realização dos concursos com essa preocupação de gênero, objetivando o aumento da 

proporção de mulheres no corpo docente. Professor Klaus esclareceu que essa Comissão pode 

recomendar aos Centros que busquem o equilíbrio entre os gêneros nas sugestões de nomes 

que comporão as bancas e pediu à professora que apresente na próxima reunião uma minuta 

para essa recomendação, ao que é acatado pela professora. 
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Professor Ronei lembrou do edital em aberto atualmente para contratação de 40 docentes e 

questionou se haveria possibilidade de considerar algumas dessas vagas para expansão de 

vagas de outros concursos já realizados, ao que professor Klaus respondeu que esse 

questionamento deve ser feito por escrito à SuGePe. 

 

   

 

 


