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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 29 de junho de 

2017, às 14h30, 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 vice-reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus 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); Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de 

pesquisa; Jeroen Johannes Klink, representante docente do CECS no ConsUni; Laura Paulucci 

Marinho, representante docente do CCNH 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: 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 Vanessa Lucena Empinotti, docente do CECS.   

 

Informes 

 

 Professora Cristina explicou que o Grupo de Trabalho (GT) formado para tratar das 

questões de gênero estabelecera três metas: propor aos Centros CCNH e CECS a 

realização de concursos na temática de gênero, o que já fora atendido; formar, no CECS, 

uma rede nacional e internacional de pesquisadores dessa temática; e escrever um artigo, 

a ser publicado pela Revista Tríade, contando sobre essa experiência na UFABC. 

Professor Charles complementou que, por meio dessa rede de pesquisadores, há a 

intenção de formalizar essa área junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

 Professora Paula Mello perguntou qual é o número de vagas que o CCNH ainda dispunha 

para contratar professores visitantes, a fim de substituir os efetivos que solicitam 

afastamento para pós-doutorado. Professor Dácio apresentou o quadro de vagas e 

informou que há onze vagas disponíveis, porém seria melhor antes de contratá-los, 

realizar uma reunião com os demais diretores para definir qual é o papel do professor 

visitante na Universidade, com base na Resolução ConsEPE nº 176.   

 

 Professora Paula Mello questionou a possibilidade de utilizar uma das vagas da 

Licenciatura em Filosofia para um concurso cujo edital já fora publicado. Professor 
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Dácio informou que isso poderia ser feito posteriormente, pelo processo de expansão de 

vagas desse edital. 

 

1. Homologação da aprovação da expansão de vaga para o Edital 142/2015. 

Professor Annibal recordou que na reunião passada surgira uma dúvida sobre a origem dessa 

vaga e esclareceu que se trata de uma das vagas de redistribuição sênior. Além disso, fora 

necessária a aprovação ad referendum no dia 14 de junho, pois a candidata tinha apenas dois 

dias para tomar posse em outro concurso. Homologação aprovada por unanimidade. 

 

2. Expansões de vagas para os Editais 90/2016, 91/2016 e 184/2016. 

Professor Dácio explicou que esses assuntos retornaram à reunião pelo mesmo motivo do 

item anterior, portanto também já estão elucidados. As expansões de vagas foram aprovadas 

por unanimidade. 

 

3. Sugestão de nomes para compor banca para professores adjuntos (Edital 221/2016). 

Professora Paula Mello apresentou os nomes escolhidos para compor a banca. Professor 

Charles sugeriu “promover” a professora Maria Capecchi de quarta para terceira suplente, 

pois ela é mais produtiva na área. Professora Cristina sugeriu substituir o quarto titular pela 

primeira suplente e professor Charles completou que seria melhor que fosse a segunda 

suplente, pois ela possui mais trabalhos publicados. A banca, com as alterações propostas, foi 

aprovada com uma abstenção.   

 

4. Expansão de vaga para o Edital 201/2015. 

De acordo com a professora Paula Mello, a primeira colocada no concurso tivera um ótimo 

desempenho, entretanto, o segundo colocado ficara bem próximo dela, além de já ser 

professor visitante da Universidade. Professor Charles acrescentou que o candidato 

conseguiria facilmente se credenciar em um dos Programas de Pós-Graduação da UFABC. 

Expansão aprovada por unanimidade. 


