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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 27 de abril de 

2022, às 14 horas e 06 minutos, realizada de forma remota. A reunião foi presidida pelo vice-

reitor, professor Wagner 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 Albretch, Pró-Reitor adjunto da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); 

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);  Rodrigo Cunha, diretor do 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 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; Luciana 

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

do CCNH no ConsEPE e Ronaldo Cristiano Prati, representante docente do CMCC no ConsUni. 

Não votantes: Carolina Moutinho Duque de Pinho, secretária-geral; Annibal Hetem, docente do 

CECS; César Freire, docente do CECS; Marcelo Modesto, docente do CECS; Ivanildo Agra 

Lins, chefe da Divisão de Concursos; e Lucas José Presotto Guimarães, assistente em 

administração da  

 

INFORMES 

 

 

PAUTA 

 

1. Homologação da Comissão Julgadora para Professor Adjunto referente ao concurso público 

na área: Engenharias e subárea: Ciências Mecânicas, Tecnologia e Estudos de Gênero em 

Engenharias. Edital: 54/2019. Demandante: CECS Professor Marcos Pó passa a palavra ao 

Professor César Freire e ao Professor Annibal Hetem que explicam a formação da banca e logo 

após o item é homologado com uma abstenção. 

 

 

2. Homologação da Comissão Julgadora para Professor Adjunto referente ao concurso público 

na área: Engenharia de Estruturas e subárea: Estruturas Aeroespaciais. Edital: 135/2019. 

Demandante: CECS Professor Marcos Pó passa a palavra ao Professor César Freire e ao 

Professor Annibal Hetem e logo após o item é homologado com uma abstenção. 

 

3. Solicitação de redistribuição do Prof. Dr. Leandro da Silva Tavares. Demandante: CMCC.  

Professora Tatiana explica que o Professor Leandro Tavares da Universidade Federal do Cariri 

(UFCA) entrou em contato com a direção do CMCC no mês de dezembro de 2021 para que ele 

fosse redistribuído para a UFABC, logo após ele passou por uma comissão composta por 

docentes do CMCC que trata sobre redistribuições que deu uma parecer positivo para a sua 
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redistribuição e na sequencia teve sua aprovação referendada pelo conselho de centro do CMCC. 

Logo após o relato o item é aprovado por unanimidade. 

 

4. Proposta de aditamento dos seguintes editais: a. Edital 058/2021 - física - tecnologias 

quânticas emergentes: da informação quântica aos materiais quânticos b. Edital 064/2021 - 

ciência de computação – segurança de informação c. Edital 065/2021 - ciência de computação - 

Arquitetura de computadores. Demandante: Divisão de Concursos Prof. Wagner passa a palavra 

a Ivanildo que relata que para que esses três concursos sejam realizados no cronograma 

programado há a necessidade de que alguns processos da realização desses concursos sejam 

realizados de forma remota e por isso a necessidade desse aditamento. Após o relato o item é 

aprovado por unanimidade.  

 

5. Proposta de Comissão Julgadora do concurso público na área: de Educação, Ensino, 

Pedagogia, subárea Educação a Distância, objeto do Edital nº 166/2019. Demandante: CECS 

Prof. Marcos Pó relata que essa banca já havia sido aprovada anteriormente pela Comissão de 

Vagas, porém foi constatado que um dos suplentes estaria em período de férias durante a 

realização dos trabalhos e por isso houve a necessidade de substituição desse docente. Após a 

exposição o item é aprovado por unanimidade. 

 

6. Definição da lotação dos docentes da Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) Professora 

Tatiana relata que na última sessão da Comissão de Vagas foi combinado que os centros 

entrassem em concesso para definir a lotação temporária dos docentes aprovados nos últimos 

referentes a vagas da LCH. Após conversas entre os centros e as direções dos cursos, ficou 

acordado que o docente da área de libras seria lotado no CMCC, o docente com formação em 

geografia ficaria lotado no CECS e os outros três docentes ficariam lotados no CCNH. O critério 

para a alocação foi a aderência da formação desses docentes com os centros. Logo após o relato 

o item é aprovado com uma abstenção. 


