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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 24 de março de 

2022, às 14 horas e 37 minutos, realizada de forma remota. A reunião foi presidida pelo reitor, 

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

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

(ProPes); João Paulo Góis, Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação (ProPG); Tatiana Lima 

Ferreira, diretora do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Marcos Pó, 

diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS);  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); Silvio 

Carneiro, docente do CCNH 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. Não votantes: Fabiane Alves, técnica-

administrativa da secretaria-geral; Renata Moreira, docente do CECS; Annibal Hetem, docente 

do CECS; César Freire, docente do CECS; Claudia Regina Vieira, coordenadora da LCH; 

Marcelo Modesto, docente do CECS; Ygor Ventura, técnico-administrativo da Divisão de 

Concursos; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos; e Lucas José Presotto 

Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. 

 

INFORMES 

 

Professor Dácio informa que os concursos das licenciaturas interdisciplinares mais 

especificamente as de Ciências Humanas, estão sendo homologados e totalizam 8 vagas de 

docentes. E como se trata de uma demanda das licenciaturas interdisciplinares e não dos centros, 

há a necessidade de se definir a alocação dessas vagas, com isso a proposta é que seja criado um 

grupo de trabalho (GT), envolvendo a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), a coordenação geral 

dos cursos interdisciplinares que está ligada à ProGrad e representantes dos três centros. Uma 

outra tarefa desse GT é que avaliem a distribuição de crédito entre todos os centros e docentes, 

para que possam ser realizados o acompanhamento da carga didática dos docentes. 

 

PAUTA 

 

1. Comissão Julgadora referente ao concurso público na área: Engenharia Nuclear e subárea: 

Tecnologia de Reatores e Combustíveis Nucleares. Edital: 98/2019, aprovada em caráter ad 

referendum pelo presidente do Conselho de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 

Aplicadas (ConCECS), a ser homologada na III Sessão Ordinária de 2022, em 18 de abril. 

Demandante: CECS Professora Roseli passa a palavra ao Professor Marcelo Modesto que 

explica a formação da banca e logo após o item é aprovado por unanimidade. 
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2. Comissão Julgadora referente ao concurso público área de Engenharia Ambiental e Urbana e 

subárea Cartografia e Geoprocessamento. Edital: 160/2019, aprovada pelo ConCECS em sua II 

Sessão Ordinária de 2022, realizada em 14 de março. Demandante: CECS.  Professora Roseli 

passa a palavra a professora Renata Moreira que explica a formação da banca e logo após o item 

é aprovado por unanimidade. 

 

3. Comissão Julgadora referente ao concurso público na Área: Engenharia Ambiental e 

Urbana; subárea: Regulação dos Setores Ambiental e Urbano. Edital: 161/2019, aprovada pelo 

ConCECS em sua II Sessão Ordinária de 2022, realizada em 14 de março. Demandante: CECS.  

Professora Roseli passa a palavra a professora Renata Moreira que explica a formação da banca e 

logo após o item é aprovado por unanimidade. 

 


