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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 26 de agosto de 2021, 

às 14 horas e 38 minutos, realizada de forma remota. A reunião foi presidida pelo vice-reitor, 

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

Graziella Cardoso, Pró-Reitora de Graduação (ProGrad); João Paulo Gois, Pró-Reitor de Pós-

Graduação (ProPG); Sônia Maria Malmonge, Pró-Reitora de Pesquisa (ProPes); Evonir Albrecht, 

Pró-Reitor de Extensão e Cultura; Marcelo Bussotti Reyes, diretor do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC); Harki Tanaka, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Paula Homem de Mello, vice-diretora do Centro de Ciências 

Naturais e Humanas (CCNH); Ronaldo Cristiano Prati, representante docente do CMCC no 

ConsUni; Harlen Costa Batagelo, representante docente do CMCC no ConsUni; Ângela Terumi 

Fushita, representante docente do CECS no ConsUni; Edson Ryoji Okamoto Iwaki, representante 

docente do CMCC no ConsEPE; Renata de Paula Orofino Silva, representante docente do CCNH 

no ConsEPE; Priscila Barreto de Jesus, representante docente do CCNH no ConsEPE. Não 

votantes: Carolina Moutinho Duque de Pinho, secretária-geral; Mariana Mencio, docente do 

CECS; Marcelo Zanotello, docente do CCNH; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos; 

e Lucas José Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. 

 

INFORMES 

 

1. Boas-vindas aos novos membros Professora Carolina Pinho dá as boas-vindas aos novos 

membros que são: Ronaldo Cristiano Prati e Harlen Costa Batagelo representantes docentes do 

CMCC no ConsUni; Ângela Terumi Fushita e Miguel Said Vieira representantes docentes do 

CECS no ConsUni; Silvio Ricardo Gomes Carneiro e Paulo de Avila Junior representantes do 

CCNH no ConsUni; Edson Ryoji Okamoto Iwaki e Mauricio Firmino Silva Lima representantes 

do CMCC no ConsEPE; Luciana Rodrigues Fagnoni Costa Travassos e Gabriel Almeida Antunes 

Rossini representantes do CECS no ConsEPE; Renata de Paula Orofino Silva e Priscila Barreto de 

Jesus representantes do CCNH no ConsEPE. 

 

 

PAUTA 

 

1. Calendário Comissão de Vagas 2021 Professora Carolina Pinho expõe o Calendário da 

Comissão de Vagas para o ano de 2021, calendário esse que é aprovado por unanimidade. 

 

 

2. Homologação da proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público. Edital 082/2020 

– Professor Visitante - Área: Núcleo de Bioquímica e Biotecnologia – Subárea: Biossistemas, 

Nanociências e Materiais Avançados; Biotecnociência. Demandante: CCNH.  Professora Paula 
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Homem de Mello relata que se trata de um processo seletivo para professor visitante sênior, ligada 

às áreas de Bioquímica e Biotecnologia, essas bancas foram discutidas em duas reuniões dos 

conselhos do CCNH de 2020 e de 2021. Logo após o relato o item foi aprovado por unanimidade. 

 

3. Homologação da Expansão de Vagas Edital 053/2019 – Professor Visitante – Área: Filosofia 

– Subárea: Filosofia Geral. Demandante: CCNH Professora Paula Homem de Mello relata que 

essa expansão de vagas foi aprovada na segunda sessão do Conselho CNNH de 2021. Após debates 

entre os membros o item foi aprovado por unanimidade. 

 

4. Homologação da Expansão de Vagas - Edital 071/2019 – Professor Visitante – Área: Economia 

– Subárea: História Econômica Geral e História do Pensamento Econômico. Demandante: CECS 

e 5. Homologação da Expansão de Vagas Edital 072/2019 – Professor Visitante – Área: Economia 

– Subárea: Economia Brasileira e Desenvolvimento Socioeconômico. Demandante: CECS 

Professor Wagner sugere que os itens 4 e 5 sejam relatas em conjunto, pois ambos tratam sobre 

assuntos correlatos e que isso irá facilitar a compreensão de todos. Professor Harki relata que se 

trata de uma solicitação para o curso de Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE), curso que 

tem uma alta demanda de professores e que houve uma redução de carga didática de seis 

professores, além disso em fevereiro de 2021 foi finalizado o contrato do Prof. Pedro Salvador, 

em junho de 2020 foram finalizados os contratos dos professores visitantes Guilherme Magacho e 

José Luís de Castro Neto. Somado a isso tudo em setembro de 2021 serão finalizados os contratos 

dos professores visitantes Ricardo Amorim e Vinícius Freitas. Essas vagas não serão somente para 

cobrir as vagas dos professores que tiveram seus contratos encerrados como também para o 

desempenho das funções de pesquisa, ensino e extensão. Após o relato o item é aprovado por 

unanimidade. 

 

6. Homologação da Expansão de Vagas Edital 034/2021 – Professor Adjunto – Área: 

Planejamento Territorial – Subárea: Transformações Multiescalares e o Planejamento Territorial 

de Áreas Interioranas. Demandante: CECS* Professor Harki passa a palavra à Professora Mariana 

Mancio que relata que o professor Joshua Daniel Shake que era da área pediu exoneração e por 

isso há a necessidade de uma contratação de um professor para a área. Após debates entre os 

membros o item é aprovado por unanimidade. 

 

7. Expansão de vagas Edital 069/2019 – Professor Visitante – Área: Letras - Língua inglesa e 

Letramentos – Subárea: Educação Linguística em língua inglesa, Letramentos em língua inglesa, 

estudos linguísticos e literários em inglês. Demandante: CECS* Professor Harki relata que a 

professora Maria Dolores Wirts Braga é atualmente professora visitante da UFABC e terminará 

seu contrato em 02/09/2021 e por esse motivo há a necessidade de uma vaga para suprir essa 

ausência. Ivanildo esclarece que como o motivo para a expansão de vaga se deve para substituir a 

professora visitante que terá o seu contrato encerrado, deverá ser esperado que o contrato se 

encerre para que seja chamado o próximo candidato classificado no concurso, caso contrário se 

essa expansão for aprovada as vagas serão duplicadas. Com a explicação do Ivanildo sobre o caso, 

Professor Harki decide retirar o item de pauta. 

 

8. Homologação Abertura De Processo Seletivo Edital 016/2021 - Professor Visitante – Área: 

Ensino – Subárea: Ensino de História Demandante: Reitoria* e 9. Homologação da Abertura De 

Processo Seletivo Edital 015/2021 - Professor Visitante – Área: Ensino – Subárea: Ensino de 

Geografia Demandante: Reitoria* Professora Carolina Pinho relata que se trata de um projeto 

especial de ensino, pesquisa e extensão. A coordenação da Licenciatura em Ciências Humanas 

(LCH) fez o pedido de abertura do processo seletivo que foi aprovado por ad referendum pelo 

presidente da Comissão de Vagas. E como esses cursos são recentes na UFABC há a necessidade 
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de docentes para ministrar as aulas aos ingressantes tanto de 2020 quanto de 2021. Além da 

necessidade desses docentes na consolidação do projeto pedagógico da LCH. Professora Carolina 

Pinho passa a palavra ao Professor Marcelo Zanotello que relata que está representando a 

coordenadora do LCH, professora Márcia Alvim, que não pôde comparecer à sessão. Ele reforça 

a fala da professora Carolina e acrescenta que não há atualmente professores dessas disciplinas na 

UFABC. Professora Paula Mello questiona em qual instância foram discutidas as comissões de 

seleção para os processos seletivos, Profa. Carolina Pinho explica que as comissões de seleção não 

passaram pelos conselhos de centros, porque houve um entendimento de que as vagas não são de 

um centro específico. Profa. Paula de Mello explica que em sua visão houve uma não 

conformidade, pois de acordo com a Resolução ConsUni nº150, art. 1º, inciso V; cabe a Comissão 

de Vagas homologar as bancas de concursos para docentes do magistério superior, algo que não 

ocorreu. Prof. Marcelo Reyes relembra que havia um acordo entre os centros e a Reitoria de que 

as vagas de docentes visitantes seriam alocadas nos Centros, e essas aberturas de processos 

seletivos foram incompatíveis com o referido acordo e isso acaba abrindo um precedente para que 

outros possam fazer da mesma maneira. Professor Harki corrobora a fala do Professor Marcelo 

Reyes sobre não ter sido respeitado o acordo. Professora Renata Orofino relata que em sua visão 

não houve falha, pois, essas vagas não existiam, ou seja, essas vagas não eram dos Centros. 

Professor Wagner explica que são vagas para professores visitantes para novas áreas da UFABC 

e os discentes desses cursos precisam com urgência desses docentes. Profa. Paula de Mello reforça 

que a sua discordância se deve ao fato de que as bancas não passaram na Comissão de Vagas e 

não está relacionado com as vagas em si, pois elas são da Reitoria e ela pode alocar aonde ela 

quiser. Professor Marcelo Zanotello explica que a composição da banca julgadora foi amplamente 

discutida na plenária da LCH e argumenta que por não saber em qual Centro que serão alocados 

os docentes não se sabia em qual centro enviar as bancas julgadoras, ele ainda ressalta que se trata 

de um caso omisso, pois as Licenciaturas Interdisciplinares (LIs) ainda estão em um estágio 

incipiente também deixa claro que o acordo mencionado anteriormente é de antes da criação das 

LIs, ou seja, ele não está em consonância com as LIs. Professor Marcelo Reyes fala que gostaria 

que fosse realizado um pacto de que as demandas de professores adjuntos não virão direto das 

plenárias para a Comissão de Vagas e que todas as demandas de professores visitantes sejam 

paralisadas até que um novo acordo seja acordado. Professora Fernanda Cardoso esclarece que os 

docentes dos cursos de formação específicas estão vinculados aos centros enquanto os docentes 

dos cursos interdisciplinares à ProGrad, ela ainda relata que a Profa. Márcia Alvim entrou em 

contato com a ProGrad e lhe foi instruída para dialogar com a Reitoria, pois tratam-se de cursos 

interdisciplinares. Professor Wagner finaliza ao dizer que esses itens se tratam de grandes 

excepcionalidades para professores visitantes e não será aberto essa excepcionalidade para 

nenhuma outra e na próxima sessão da Comissão de Vagas será discutido esse fluxo. Professor 

Marcelo Zanotello alerta que o Conselho Universitário (ConsUni) já havia dedicado às LIs 8 vagas 

de docentes adjuntos e as áreas dessas vagas já foram discutidas com os diretores de centros, com 

a ProGrad, contando já inclusive com inscritos; então ele pede que a Comissão de Vagas discuta 

qual o fluxo que deverá ser seguido para que não haja mais nenhum desentendimento, já que daqui 

a pouco terão que ser homologados as bancas julgadoras dessas vagas. Ele ainda reforça que o rito 

atual não comtempla as LIs já que essas 8 vagas não estão vinculadas a nenhum curso a priori e 

ressalta que as LIs não querem atropelar nenhum rito ou procedimento pré-estabelecido. Logo 

após o debate os itens foram colocados em votação e aprovados com 2 votos contrários e 2 

abstenções. 

 

 

 

10. Expansão de vagas Edital 113/2019 – Professor Visitante – Área: Matemática Aplicada 

Subárea: Análise Numérica-Optimização, Biomatemática, Física Matemática, Sistemas 
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Dinâmicos. Demandante: CMCC* Professor Marcelo Reyes relata que foi visualizado para essa 

expansão a entrada de docentes com ideias novas para mudar o panorama do curso. Logo após o 

relato, o item foi aprovado por unanimidade. 


