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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 7 de junho de 2017, 

às 14h30, na Sala 312-3, no 3º andar da Torre 3, 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); Igor Leite Freire, pró-

reitor adjunto de pesquisa; Jeroen Johannes Klink, representante docente do CECS no Conselho 

Universitário (ConsUni); Laura Paulucci Marinho, representante docente do Centro de Ciências 

Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Monael 

Pinheiro Ribeiro, representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 

(CMCC) no ConsEPE; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Paula Homem de Mello, 

vice-diretora do CCNH; Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC no 

ConsUni; Wagner Alves Carvalho, pró-reitor de pós-graduação. Não votantes: Carolina 

Moutinho Duque de Pinho, docente do CECS; Cleusa Fabris da Silva, chefe da Seção de 

Ingresso de Servidores; Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-

Geral; Soraya Cordeiro, secretária-geral e Tatiana Berringer de Assumpção, docente do CECS.   

 

1. Homologação da inclusão de membros na Comissão Especial para análise do processo de 

avaliação para acesso à classe E, com denominação de Professor Titular de Carreira – 

Interessada: professora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco. 

Professor Monael explicou que houvera a necessidade de incluir dois novos membros à 

Comissão, pois alguns dos anteriormente aprovados indicaram indisponibilidade para 

participar. Ademais, a banca já está com data agendada, o que explica a necessidade da 

aprovação ad referendum do Conselho do CMCC e da Comissão de Vagas. Homologação 

aprovada por unanimidade. 

 

2. Homologação da aprovação da alteração de banca para professores adjuntos (Edital 

211/2016). 

Segundo professor Annibal, um dos membros possui vínculo com alguns candidatos, por isso 

fora substituído. Homologação aprovada por unanimidade. 

 

3. Expansões de vagas para os Editais 142/2015, 90/2016 e 91/2016. 

Professor Annibal explicou que os cursos desejam convocar os segundos candidatos 

aprovados de cada edital. A pedido da professora Paula Tiba, foi projetado o quadro de vagas 

docentes. Após a apresentação dos números da planilha e da declaração do professor Annibal 

de que essas redistribuições não foram discutidas na reunião do Conselho do CECS, surgiram 

dúvidas sobre quais as vagas que seriam utilizadas para essas contratações. Dessa forma, 

professora Paula Mello recomendou que o assunto fosse, então, discutido novamente na 

próxima reunião dessa Comissão, o que foi acatado pela área demandante e pela Comissão. 
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4. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 223/2016). 

Professora Paula Mello apresentou os nomes da banca e sugeriu, em nome do Conselho do 

CCNH, que a presidência fosse assumida pelo terceiro titular, em virtude de sua experiência. 

A banca apresentada, com a alteração indicada, foi aprovada por unanimidade.  


