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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 03 de março de 

2022, às 14 horas e 33 minutos, realizada de forma remota. A reunião foi presidida pelo vice-

reitor, professor Wagner Alves Carvalho e contou com a presença dos seguintes membros: 

Wesley Góis, Pró-Reitor adjunto de Graduação (ProGrad); Fábio Furlan, Pró-Reitor adjunto de 

Pesquisa (ProPes); Evonir Albrecht, Pró-Reitor de Extensão e Cultura; Tatiana Lima Ferreira, 

diretora do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Roseli F. Benassi, vice-

diretora do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Rodrigo 

Cunha, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Ronaldo Prati, representante 

docente do CMCC no ConsUni; Harlen Costa Batagelo, representante suplente docente do 

CMCC no ConsUni; Ângela Terumi Fushita, representante docente do CECS no ConsUni; 

Edson Ryoji Okamoto Iwaki, representante docente do CMCC no ConsEPE; Priscila Barreto de 

Jesus, representante docente do CCNH no ConsEPE e Luciana Travassos, representante docente 

do CECS no ConsEPE. Não votantes: Carolina Moutinho Duque de Pinho, secretária-geral; Ygor 

Ventura, técnico-administratido da Divisão de Concursos; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão 

de Concursos; e Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-

Geral. 

 

INFORMES 

 

Prof. Rodrigo Cunha expõe uma moção do Conselho do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

(ConsCCNH) de preocupação com o formato dos concursos públicos para contratação de 

docentes, pois na avaliação do Conselho do CCNH, o EDITAL Nº 66/2021, que qualifica a 

realização de concursos em formato online, prejudica sobremaneira o processo de avaliação dos 

candidatos a docentes, quando comparado ao processo presencial - dada a possibilidade de riscos 

de injustiças nas avaliações daqueles que pleiteiam uma vaga de docente na UFABC. Ivanildo vê 

com certa surpresa essa moção, visto que essa discussão sobre o aditamento das condições gerais 

dos concursos dos docentes vem sendo discutido desde outubro de 2021, e que só estava travada 

por causa de questões jurídicas e sanitárias, e que foi aprovada pelos membros dessa comissão 

por unanimidade na sessão do dia 16 de dezembro de 2021. Profa. Tatiana corrobora com a fala 

do Ivanildo, e diz que não há motivos para o retorno do modelo antigo, pois o modelo atual é 

satisfatório devido as circustâncias atuais, além do que esse formato atual foi validado 

juridicamente pela Procuradoria Federal junto à UFABC. 

 

 

PAUTA 

 

1. Proposta de Comissão julgadora de concurso público, edital Edital 75/2019, Área/Subárea 

Biotecnologia/Bioinformática. Demandante: CCNH Professor Rodrigo explica a composição da 

comissão julgadora. Logo após, o item é aprovado por unanimidade. 
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2. Proposta de Comissão Julgadora referente ao concurso público Edital 79/2019, Área/Subárea 

Biotecnologia/Tecnologia das Fermentações. Demandante: CCNH.  Professor Rodrigo Cunha 

esclarece a composição da banca. Logo após o relato o item foi aprovado por unanimidade. 

 

3. Proposta de Comissão Julgadora referente ao concurso público Edital 77/2019, Área/Subárea 

Biotecnologia/Engenharia Metabólica. Demandante: CCNH.  Professor Rodrigo Cunha 

relembra que na última sessão da Comissão de Vagas foi aprovada uma comissão julgadora para 

esse concurso, mas logo após a aprovação um membro titular da banca declarou que possuía um 

conflito de interesse com um dos candidatos, com isso um dos suplentes virou titular e houve a 

necessidade de se adicionar mais um suplente. Logo após a exposição o item foi aprovado por 

unanimidade. 

 


