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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 16 de dezembro de 

2021, às 14 horas e 38 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; 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 Frederigi Benassi, vice-diretora do 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Márcia Helena Alvim, 

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; Silvio 

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

representante docente do CMCC no ConsEPE; Luciana Rodrigues Fagnoni Costa Travassos, 

representante docente do CECS no ConsEPE; Priscila Barreto de Jesus, representante docente do 

CCNH no ConsEPE. Não votantes: Fabiane Alves, secretária-geral; Cláudia Regina Vieira, 

docente do CCNH; André Kazuo Takahata, docente do CECS; 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. Definição da lotação dos docentes dos seguintes editais: a. Edital 015/2021 – Professor 

Visitante – Área: Ensino de Geografia, 2 (duas) vagas.* b. Edital 016/2021 – Professor Visitante 

- área: Ensino de História, 2 (duas) vagas.* Demandante: LCH  Professor Dácio explica que 

como não foram demandas de cursos específicos dos centros há a necessidade de se vincular 

esses docentes a um centro, logo após ele passa a palavra a coordenadora da Licenciatura em 

Ciências Humanas (LCH), Profa. Claudia Regina Vieira, que explica que devido a aderência da 

formação dos docentes, o LCH sugere que a melhor decisão será aloca-los no CCNH. Após 

discussões entre os membros, a sugestão é aprovada por unanimidade. 
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2. Expansão de vagas Edital 023/2021 – Professor visitante – área: Neurociência, subárea(s): 

Neuroeconomia; Neuroarte; Ergonomia Cognitiva, 1 (uma) vaga:* Demandante: CMCC  

Professora Tatiana Ferreira relata que se trata de um processo seletivo para professor visitante, 

ligada à área de Neuroeconomia e que seria para contratar a segunda colocada nesse concurso. 

Logo após o relato, o item foi aprovado por unanimidade. 

 

3. Proposta de aditamento ao Condições Gerais de Concurso Público para Provimento de 

Cargo Efetivo de Professor Adjunto A – nível I, da Carreira do Magistério Superior.* 

Demandante: Divisão de Concursos Professor Dácio explica que já existem as condições gerais 

de Concurso Público, mas devido ao período de pandemia houve a necessidade de que algumas 

etapas do concurso sejam realizadas de forma remoto e de acordo com a recomendação da 

Procuradoria Federal junto à UFABC há a necessidade de se aditar o Edital de Condições Gerais. 

Prof. Dácio passa a palavra a Ivanildo, divisão de concursos, que apresenta a proposta de 

aditamento produzida pela Divisão de Concursos e ainda relata que as provas escritas seriam 

realizadas de forma presencial, enquanto que o restante seria realizado de forma remota.  Após 

discussões entre os membros o item foi aprovado por unanimidade. 

 

4. Pedido de redistribuição do docente Helder de Oliveira Demandante: CECS Professor Dácio 

passa a palavra ao professor André Takhata que relata que o Prof. Helder May Nunes da Silva 

Oliveira, docente da Universidade Federal do Pará (UFPA), pediu redistribuição para o curso de 

engenharia de informação da UFABC, ele ainda informa que ele é pesquisador de grande 

relevância e que o seu currículo é aderente com o que o curso de engenharia de informação da 

UFABC deseja. Após o relato o item é aprovado por unanimidade. 

 


