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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 1º de março de 

2018, 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 magnífico reitor, professor Klaus 

Capelle e contou com a presença dos seguintes membros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 

Charles Morphy Dias dos Santos, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas (CCNH) no Conselho Universitário (ConsUni); Evonir Albrecht, pró-reitor adjunto de 

extensão e cultura; Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Maria Gabriela da Silva 

Martins da Cunha Marinho, vice-diretora do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 

Sociais Aplicadas (CECS); Monael Pinheiro Ribeiro, representante docente do Centro de 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ConsEPE); Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH no ConsEPE; Raphael 

Yokoingawa de Camargo, vice-diretor do CMCC; Roberto Venegeroles Nascimento, 

representante docente do CMCC no ConsUni; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-

reitor adjunto de pesquisa; Ronei Miotto, diretor do CCNH e Sônia Maria Malmonge, pró-reitora 

de pesquisa. Não votantes: Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da 

Secretaria-Geral; Soraya Cordeiro, secretária-geral e Ygor Luiz Ventura de Jesus, chefe em 

substituição da Divisão de Concursos. 

 

Informes 

 

 Ygor relatou que a Divisão de Concursos começara a trabalhar na implantação do 

Sistema Integrado de Gestão (SIG), a fim de utilizá-lo para a realização das inscrições 

dos concursos e processos seletivos. Para isso, foram realizadas várias reuniões com o 

Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) para entender o sistema e fazer testes e 

ajustes. Fora adotada a estratégia de utilizá-lo primeiramente num processo seletivo, cujo 

procedimento é mais simples que o de um concurso; dessa forma, em setembro fora 

redigido um edital da área de Ciências da Computação (Edital 161/2017) que fora 

aprovado pela Comissão de Vagas em caráter experimental. As inscrições ocorreram de 

10 de novembro a 20 de dezembro; aconteceram pequenos percalços nesse período que 

foram devidamente sanados pelo NTI. No dia 21 de dezembro, fora enviada a lista de 

inscritos para o CMCC para escolha da Comissão de Seleção.  Tal Comissão deveria 

entregar, à SuGePe, os resultados das avaliações para serem divulgados até o dia 20 de 

março. O sistema também está preparado para receber os recursos que eventualmente 

venham a ser interpostos. Diante esse cenário, a Divisão de Concursos considerara a 

experiência bem-sucedida para processos seletivos. Para utilização do sistema para 

concursos públicos, existem algumas questões que ainda deveriam ser resolvidas com o 

NTI. Professor Raphael acrescentou que, para uma análise completa, falta a avaliação da 

Comissão de Seleção a respeito da experiência em baixar os documentos enviados pelos 

candidatos.  
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Professor Ronei questionou se os dois concursos do CCNH que estão aguardando 

poderiam ser realizados pelo SIG, ao que Ygor respondeu que eles poderiam ser 

utilizados como projetos pilotos para a implantação do sistema para concursos públicos. 

Professor Klaus ponderou que, antes de qualquer novo procedimento, essa Comissão 

deveria recomendar ao ConsEPE a revisão de sua Resolução de nº 176 que prevê a 

realização das inscrições por SEDEX. Soraya apresentou uma minuta cujo texto dispõe: 

“que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) revise sua Resolução de nº 

176, de 3 de julho de 2014, especialmente no que tange ao Art. 11, que dispõe que ‘As 

inscrições poderão ser feitas exclusivamente via SEDEX ou similar, com a data máxima 

de postagem até o último dia de inscrição’, de modo que seja estabelecido que essa 

informação seja definida em edital.” A minuta, conforme apresentada, foi aprovada por 

unanimidade.    

 

1. Homologação da aprovação da alteração da banca para professor adjunto (Edital 227/2016, 

subárea: Gestão de Recursos Naturais e Agroecossistemas). 

Professora Gabriela Marinho explicou que fora verificado um conflito de interesse entre um 

membro da banca e candidatos e por isso, a necessidade da substituição. Homologação 

aprovada por unanimidade. 

 

2. Homologação da aprovação da sugestão de nomes para compor banca para professor 

adjunto (Edital 227/2016, subárea: Ensino de Matemática). 

Professor Raphael relatou que a banca fora aprovada em todas as instâncias do Centro 

(Plenária e Coordenação do Curso e Conselho de Centro). Apesar de ter onze candidatos, a 

área propôs uma banca com quatro membros, sendo dois deles da Universidade, um da área 

de ensino (licenciatura) e outro do bacharelado. Homologação aprovada por unanimidade. 

 

3. Homologação da aprovação da alteração da banca para professor adjunto (Edital 227/2016, 

subárea: Quimiometria). 

Professor Ronei esclareceu que a banca apresenta três membros externos, porém a professora 

Kathia Maria Honorio conhece a universidade e, inclusive, está cadastrada no Programa de 

Pós-Graduação, dessa forma, equivale a uma professora interna. Homologação aprovada por 

unanimidade.  

  

4. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Edital 227/2016, 

subáreas: Imunologia, Educação em Saúde, Processos Cognitivos de Aprendizagem e 

Espectrometria de Massas). 

Imunologia: Professor Ronei explicou que a banca fora composta por quatro membros, pois 

há trinta candidatos inscritos no concurso. Todos os titulares têm partipações em bancas e a 

maioria é bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Entre os suplentes a maioria é bolsista de produtividade (CNPq) e 

possui partipações em bancas. A banca, conforme apresentada, foi aprovada por unanimidade. 

Educação em saúde: Segundo professor Ronei, nenhum membro titular dessa banca é bolsista 

de produtividade do CNPq, pois essa condição é rara nessa área. Professor Klaus questionou o 

motivo de o terceiro suplente, professor Paulo Takeo Sano, não ter sido convidado para ser 

titular da banca, considerando que ele atende esse requisito, ao que professor Ronei respondeu 

que ele não tivera disponibilidade nas datas agendadas. A banca, conforme apresentada, foi 

aprovada por unanimidade.  
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Processos Cognitivos de Aprendizagem: Professor Ronei relatou que o presidente, apesar de 

ter menos participações em bancas do que a segunda titular, possui mais proximidade com a 

área do concurso. Ademais, a Coordenação do Curso encaminhara uma lista com as sugestões 

de suplências para cada titular. A banca, conforme apresentada, foi aprovada por 

unanimidade.  

Espectrometria de Massas: todos os titulares são bolsistas de produtividade do CNPq, 

entretanto, o professor Alexsandre Figueiredo Lago (bolsista nível 2) fora escolhido no lugar 

do professor João Henrique Ghilardi Lago (bolsista nível 1), devido à sua maior proximidade 

com a área do concurso. A banca, conforme apresentada, foi aprovada por unanimidade. 


