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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 04 de maio 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 magnífico reitor, 

professor Klaus Capelle, e contou com a presença dos seguintes membros: Adalberto Mantovani 

Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; 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 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Jeroen Johannes Klink, representante 

docente do CECS no ConsUni; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Monael 

Pinheiro Ribeiro, representante docente do CMCC no ConsEPE; Paula Homem de Mello, vice-

diretora do CCNH; Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH no ConsEPE; 

Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC no ConsUni e Wagner Alves 

Carvalho, pró-reitor adjunto de pós-graduação. Não votantes: Cleusa Fabris da Silva, chefe da 

Seção de Ingresso de Servidores; Fábio Willy Parno, representante discente de graduação no 

ConsEPE; Fabiana Vallini, secretária executiva da Secretaria-Geral; Soraya Cordeiro, secretária-

geral e Virgínia Cardia Cardoso, docente do CMCC.   

 

Informes 

 

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

pelo ConsEPE, em sua reunião ordinária realizada no dia 11 de abril. Foram eles, titular e 

suplente, respectivamente: Jair Donadelli Junior e Monael Pinheiro Ribeiro, 

representantes do CMCC; Cristina Fróes de Borja Reis e Maria Luiza Levi Pahim, 

representantes do CECS e Pieter Willem Westera e Laura Paulucci Marinho, 

representantes do CCNH. 

 

 Soraya justificou as duas modificações que houve no calendário previamente aprovado. 

A reunião que era para ocorrer no dia 30 de maio fora adiada para o dia 06 de abril, data 

posterior à reunião do ConsUni, quando haveria a indicação dos membros para essa 

Comissão; no entanto, essa alteração de data fez com que a reunião do dia 20 de abril 

ficasse muito próxima, por isso também fora adiada para o dia 04 de maio. 

 

 Professor Charles explicou que a primeira reunião do GT de Gênero fora realizada na 

semana passada, quando fora elaborada uma proposta interdisciplinar sobre estudos de 

gêneros que seria apresentada aos Centros. 
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1. Expansão de vagas para o Edital 161/2015 – Professor visitante para Área: Química / 

Subárea: Química Geral. 

Professora Paula informou que alguns professores visitantes do curso de Química saíram da 

Universidade após o término do prazo improrrogável de seus contratos; por esse motivo e 

para aproveitar o concurso já realizado, pretende-se convocar mais quatro candidatos 

aprovados. Expansões aprovadas por unanimidade. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 211/2016, 

212/2016 e 213/2016). 

Professor Annibal relatou um a um os membros de cada uma das bancas. As bancas 

apresentadas foram aprovadas por unanimidade. 

 

3. Solicitação de redistribuição de Professor Sênior. 

Professor Klaus explicou que foram publicados, no final do ano passado, dois editais com 

vagas especiais para professores visitantes seniores e redistribuição sênior; muitos docentes se 

candidataram e alguns já estão sendo contratados; porém, em função de algumas desistências 

após o término do prazo dos editais, sobraram seis vagas que foram destinadas para os 

Núcleos Estratégicos de Pesquisa e três vagas que foram oferecidas aos Centros para 

redistribuição sênior. Professor Annibal prosseguiu informando que os coordenadores dos 

cursos apresentaram seus candidatos que foram avaliados segundo o mapa de pontuação 

utilizado para progressão docente, sendo, ao final, escolhido o professor Jessé, atualmente 

professor titular da Universidade Federal Fluminense. A redistribuição foi aprovada por 

unanimidade. 

 

4. Alocação, entre os Centros, das docentes aprovadas nos concursos de LIBRAS (Editais 

208/2016 e 210/2016). 

Segundo a professora Virgínia, a professora Kate, primeira colocada no Edital 208/2016, 

possui mais afinidade com as Licenciaturas em Biologia e em Filosofia, porém na primeira 

poderia atuar em várias disciplinas; já a professora Cláudia, segunda colocada no mesmo 

Edital, manifestara interesse na Licenciatura em Química. A professora Priscila, aprovada no 

concurso Edital 210/2016, manifestara interesse na Licenciatura em Matemática. Professora 

Paula informou que os coordenadores dos cursos estão dispostos a acolher as novas 

professoras. Soraya esclareceu que essas propostas ainda passariam pelo ConsUni para 

aprovação final e em função do tempo para tramitação da documentação das docentes, 

sugeriu, se houvesse anuência dessa Comissão, encaminhamento com aprovação ad 

referendum do presidente do ConsUni. Dessa forma, as professoras aprovadas no Edital 

208/2016 seriam alocadas no CCNH e a do Edital 210/2016, no CMCC. As alocações das 

docentes e a aprovação ad referendum do ConsUni foram aprovadas por unanimidade. 

 

5. Apresentação do quadro de vagas docentes. 

Professor Klaus apresentou os números atualizados das vagas para docentes da UFABC.  

  


