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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 17 de agosto de 

2017, às 14h30, na Sala 304-1, 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: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 

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; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; Edson Pinheiro 

Pimentel, diretor do CMCC; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Marcela 

Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Monael Pinheiro Ribeiro, representante docente 

do CMCC no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Pieter Wiellem Westera, 

representante docente do CCNH no ConsEPE; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Wagner Alves 

Carvalho, pró-reitor de pós-graduação. Não votantes: Alberto Sanyuan Suen, docente do CECS; 

Cleusa Fabris da Silva, chefe da Seção de Ingresso de Servidores; Guilherme de Oliveira Lima 

Cagliari Marques, docente do CECS; Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração 

da Secretaria-Geral; Maximiliano Barbosa da Silva, docente do CECS; Silvio Ricardo Gomes 

Carneiro, docente do CCNH e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

Informes 

 

 Professor Klaus explicou que estão sendo preparadas algumas modificações no contrato 

para professores visitantes, com o objetivo de esclarecer as condições em que eles 

poderiam solicitar afastamento; esse documento seria elaborado por um Grupo de 

Trabalho (GT) formado por um representante da SuGePe, um de cada Centro e um da 

Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e apresentado, posteriormente, para 

essa Comissão.    

 

 Professor Klaus informou que apresentara para a Comissão de Graduação (CG) a 

situação atual das vagas docentes. Dessa apresentação, que seria enviada aos membros 

dessa Comissão ao final da reunião, professor Klaus destacou o último item que diz 

respeito às negociações realizadas junto ao MEC para viabilizar novas vagas de docentes 

para a UFABC, para atender os cursos que seriam criados.  

 

 Professor Klaus exibiu os valores gastos com passagens aéreas pagas a membros trazidos 

de outros estados para participarem de Comissões Julgadoras de Concursos Docentes, 

desde 2015. Após a publicação da Portaria nº 460, de 23 de outubro de 2015, que 

determinou que o custo com o deslocamento de membros de bancas fosse limitado a 

trechos terrestres, constatou-se que houve queda significativa desses valores. 
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 Professor Dácio esclareceu que duas bancas discutidas na reunião de julho, ambas da área 

de Física, subáreas: Gravitação e Física de Partículas, sofreram alterações propostas pelos 

membros dessa Comissão. Entretanto, a área demandante solicitara que elas retornassem 

à formação original, para eliminar conflitos de interesses e diversificar as especialidades 

entre os membros, o que fora autorizado pela Reitoria.  

 

1. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 217/2016). 

Professor Annibal apresentou os nomes escolhidos para compor a banca. A banca apresentada 

foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Expansão de vagas para o Edital 7/2016. 

Professor Annibal explicou que na reunião de julho, foram solicitados novos documentos 

sobre esse item e passou a palavra para o professor Alberto Suen, coordenador do Curso de 

Economia, que elucidou todo o processo de discussão e votação do assunto na Plenária e no 

Colegiado do Curso. A expansão de vagas foi aprovada com uma abstenção. 

 

3. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 218/2016 – 

Subárea: Ética e Conhecimento, 218/2016 – Subárea: Filosofia e Ensino e 218/2016 - 

Subárea: Metafísica). 

Professor Ronei relatou que os três concursos têm mais de vinte e cinco candidatos inscritos, 

por isso, o Conselho do Centro (ConCCNH) solicitara à Coordenação do Curso a formação de 

bancas com quatro membros titulares, sendo três deles externos e um interno; ademais, foram 

obedecidas as demais diretrizes estabelecidas pela Comissão de Vagas, que são: atender a 

diversidade de áreas e de gênero e trazer somente membros do Estado de São Paulo. Informou 

ainda que as passagens dos membros de outros estados serão financiadas por recursos de 

projetos de pesquisa dos quais eles fazem parte. Professor Silvio leu uma carta em que ele 

relacionara algumas mudanças nas decisões do ConCCNH, sugeridas pelos membros das 

Plenárias dos cursos de Filosofia, Bacharelado e Licenciatura, referentes às subáreas Filosofia 

e Ensino e Metafísica. Professor Annibal recomendou o envio dessa carta aos membros dessa 

Comissão e a discussão dos assuntos na próxima reunião, proposta que não foi aprovada, pois 

obteve um voto favorável, dez contrários e uma abstenção. Subárea Filosofia e Ensino: 

Professor Daniel recomendou trocar o quarto titular pelo sexto suplente o que não foi 

aprovado, pois obteve um voto favorável, nove votos contrários e três abstenções.  Professor 

Klaus questionou se a área teria como financiar a passagem do professor Filipe (segundo 

titular - Rio de Janeiro), ao que professor Daniel respondeu negativamente; dessa forma, 

professor Charles propôs trocá-lo pelo sexto suplente, o que foi aprovado por unanimidade. 

Subárea Ética e Conhecimento: a banca apresentada foi aprovada por unanimidade, pois não 

houve divergências entre a Coordenação do Curso e o ConCCNH. Subárea Metafísica: 

professor Daniel aventou trocar a terceira titular pelo quarto suplente, proposta que não foi 

aprovada, pois obteve quatro votos favoráveis, cinco contrários e três abstenções. Professor 

Dácio salientou que os Coordenadores dos Cursos, ao sugerir bancas, devem indicar suplentes 

tão capacitados quanto os titulares, para que a banca não perca a qualidade, caso sofra 

alterações; professor Ronei acrescentou que essa fala deveria compor uma Recomendação da 

Comissão de Vagas, tendo em vista que é muito rara a situação em que não se faça necessário 

convocar um suplente, ao que professor Klaus concordou e informou que seria elaborada uma 

minuta a ser aprovada na próxima reunião. 



 

3 

 

 

4. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 220/2016). 

Professor Ronei explicou que um dos titulares da banca, o professor Narcizo, apesar de ter 

poucas participações em bancas, é especialista da nova linha Sirius, em construção no 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS); os outros dois titulares têm uma visão geral 

da Física. A banca apresentada foi aprovada por unanimidade.  

 

5. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 196/2016). 

Professor Edson apresentou um a um os membros da banca que foram escolhidos de modo a 

atender a diversidade das três subáreas do concurso e das instituições de ensino. Segundo a 

professora Marcela, a professora Fernanda, indicada para a presidência da banca, não tem 

participações em banca, porém é uma excelente pesquisadora na área clínica e uma das sócias 

do Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino. A banca apresentada foi aprovada por unanimidade. 


