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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 04 de novembro de 

2021, às 14 horas e 34 minutos, realizada de forma remota. A reunião foi presidida pelo reitor, 

professor Dácio Roberto Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Wagner 

Alves Carvalho, vice-reitor; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, Pró-Reitor adjunto de 

Pesquisa (ProPes); Leonardo José Steil, Pró-Reitor de Extensão e Cultura; Marcelo Bussotti 

Reyes, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Maria Gabriela da 

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

Sociais Aplicadas (CECS); Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

(CCNH); Harlen Costa Batagelo, representante docente do CMCC no Conselho Universitário 

(ConsUni); Ângela Terumi Fushita, representante docente do CECS no ConsUni; Paulo de Avila 

Junior, representante docente do CCNH no ConsUni; Edson Ryoji Okamoto Iwaki, representante 

docente do CMCC no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Luciana Rodrigues 

Fagnoni Costa Travassos, representante docente do CECS no ConsEPE e Renata de Paula 

Orofino Silva, representante docente do CCNH no ConsEPE. Não votantes: Carolina Moutinho 

Duque de Pinho, secretária-geral; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos; Rodrigo 

Cabrera, superintendente adjunto da Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe); e Janine 

Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. 

 

 

 

PAUTA 

 

1. Expansão de vagas do Edital 069/2020 – 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. Professora Maria 

Gabriela explicou que esse edital refere-se às vagas acolhidas pelo CECS para atender à 

demanda de docentes do NETEL; a última docente que ocupava o cargo teve seu contrato 

expirado em setembro, dessa forma, o CECS deseja convocar o docente classificado em segundo 

lugar do edital que se encontra vigente. O item foi aprovado por unanimidade. 

 

 

2. Expansão de vagas do Edital 095/2019 – Professor Visitante – Área: Filosofia – Subárea: 

Ensno de Filosofia. Demandante: CCNH.  Professor Ronei explicou que o assunto foi aprovado 

na reunião do Conselho do CCNH e todos os requisitos legais para essa contratação foram 

devidamente atendidos. Professora Luciana perguntou qual é a atribuição da Comissão de Vagas 

na avaliação da contratação de professores visitantes e professor Dácio respondeu que a 

Comissão avalia se o acordo de distribuição de vagas entre os Centros está sendo respeitado e a 

pertinência e a conveniência da expansão da vaga para o Edital. O item foi aprovado por 

unanimidade. 
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3. Expansão de vagas do Edital 137/2019 – Professor Visitante – Área: Ensino de Matemática. 

Demandante: CMCC. Professor Marcelo explicou que esse item é semelhante aos anteriores; o 

Conselho do Centro optou pela expansão da vaga do Edital vigente ao invés de abrir um novo 

processo seletivo. O item foi aprovado por unanimidade. 

 

Professor Marcelo sugeriu que a expansão de vagas de processos seletivos deixe de ser 

deliberada pela Comissão de Vagas, pois esse assunto já é devidamente discutido nas reuniões do 

Conselho de Centro e professor Dácio explicou que esse é um dos pontos que podem ser tratados 

e decididos na discussão do próximo item. 

 

4. Minuta da proposta de aditamento ao Edital 96/2013. Demandante: SuGePe. Ivanildo 

explicou que esse aditamento é específico para esses editais que estão em andamento ou com 

inscrições abertas e é uma condição específica para a realização desses concursos que estão 

“represados” por conta da pandemia, pois o edital foi pensado para que todas as fases fossem 

presenciais; dessa forma, para que esses concursos possam ser realizados o quanto antes na fase 

1 do retorno das atividades presenciais é necessário realizar o aditamento do Edital de Condições 

Gerais. Não haverá mudança nas fases do concurso e sim na forma de aplicação, de modo que o 

concurso terá uma fase presencial, que é a prova escrita, e as demais provas serão aplicadas de 

forma telepresencial e a banca não estará presente fisicamente na UFABC e fará a avaliação de 

forma remota. O documento aprovado por essa Comissão será encaminhado para análise da 

Procuradoria Federal. Professor Dácio pediu para que fosse apresentado um resumo de todas as 

alterações propostas e Ivanildo relatou que a Divisão de Concursos verificará a disponibilidade 

da realização da prova escrita no ginásio do campus; as medidas de saúde serão respeitadas (uso 

de máscaras, álcool gel e distanciamento); os candidatos irão realizar, um dia antes da prova, o 

teste de COVID-19 e, se o resultado for positivo, não poderão realizar a prova; as provas 

passarão a ser realizadas na seguinte ordem: prova escrita, defesa de projeto, didática e análise 

curricular e somente os aprovados em cada fase realizarão a fase seguinte. Professor Leonardo 

opinou que seja exigida, para os editais que serão abertos futuramente, a apresentação de um 

projeto de extensão pelos candidatos. Professora Luciana questionou como será feita a 

desclassificação do candidato que comparecer porém não poderá realizar a prova por motivos de 

saúde. Professora Rena questionou como será tratada a perda de tempo de prova por falha de 

conexão e se o plano de ventilação e ocupação dos espaços será atendido. Professora Ângela 

opinou que poderá haver uma segunda chamada para os candidatos que não realizarem a prova 

por testarem positivo para COVID-19 na data da realização e ser utilizada uma ferramenta que 

não exiga o cadastro do candidato para o acesso. Ivanildo respondeu que o caso da não 

realização da prova por motivos de saúde deve ser tratado com a máxima impessoalidade 

possível, pois será difícil atender a todos os casos; sobre a falha de conexão, poderá ser criada 

uma tolerância para esses casos; o ginásio apresenta ventilação adequada e a ferramenta a ser 

utilizada deve estar prevista no edital. Professor Dácio ressaltou que a UFABC adotara o RNP 

como ferramenta oficial e Ivanildo disse que colocará isso no edital desde já. Professor Ronei 

ressaltou que o edital solicita a chegada do candidato à defesa de projeto com cinco minutos de 

antecedência e poderá, eventualmente, assistir ao final da apresentação do candidato anterior, o 

que não é permitido; ademais, sugeriu que seja exigido o Certificado Nacional de Vacinação para 

COVID-19, que é um documento oficial e considerou não ser adequada a aferição de 

temperatura para os candidatos, considerando que isso não é feito para todos que ingressam no 

campus. Professora Ângela esclareceu que o RNP permite a abertura de salas de apoio ou 

agendamento do horário de entrada dos participantes, o que solucionaria a primeira questão 

levantada pelo professor Ronei e Ivanildo acrescentou que o fiscal da sala não permitirá a 

entrada de um candidato na sala de prova de outro candidato, além disso as provas serão 

agendadas com um intervalo entre uma e outra; sobre o comprovante de vacinação, será 
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especificado no Edital qual será aceito. Professor Harlen sugeriu que no Edital deve estar claro 

que o tempo de prova será restabelecido em caso de falha de conexão da prova realizada nas 

dependências da UFABC e Ivanildo considerou que isso pode parecer um incentivo ao 

comparecimento dos candidatos no campus, o que não é o objetivo desse aditamento; professora 

Rena ponderou que não se trata de incentivo, mas o edital deve mencionar que a UFABC 

oferecerá as condições para realização das provas, caso necessário. Professor Paulo questionou 

se o candidato pode apresentar um teste já realizado no momento da realização da prova e 

professora Rena ponderou que o teste deve ser oferecido pela UFABC. Ivanildo entendeu que a 

dinâmica de realização dos concursos proposta pelo aditamento foi aprovada, sendo necessária a 

realização de alterações pontuais, conforme sugestões dadas pelos membros nessa reunião e 

professor Dácio sugeriu que o documento seja reformulado, encaminhado à Procuradoria Federal 

e novamente trazido para aprovação dessa Comissão em uma próxima reunião.  

 

 


