
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Vagas de Concursos para o Magistério Superior da UFABC 
 

SINOPSE 
 

1 

 

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 01 de outubro de 

2020, 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: Paula Ayako 

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

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, Pró-Reitor Adjunto da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes); 

Leonardo José Steil, Pró-Reitor de Extensão e Cultura; Raphael Yokoingawa de Camargo vice-

diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Ronei Miotto, diretor do 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Fernando Costa Mattos, representante docente 

suplente do CCNH no ConsUni; Rodrigo Roque Dias, representante docente do CMCC no 

ConsEPE. Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Márcia Alvim, coordenadora das 

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

Presotto Guimarães, assistente em administração da Secretaria-Geral. 

 

 

PAUTA 

 

 

 

1. Ampliação de Vagas – Edital 053/2019 – Bacharelado em Filosofia – Área: Filosofia CCNH.* 

Prof. Ronei explica que a expansão de vagas serve para contribuir para um projeto de pesquisa e 

divulgação cientifica, ele ainda complementa ao dizer que atualmente não existem docentes 

suficientes para a área de Filosofia. Após discussões entre os membros, o assunto foi aprovado por 

unanimidade conforme proposto. 

 

2. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 117/2019. –

NDE/LCH – Área: Teoria da Geografia.*  

Prof. Dácio passa a palavra a Profa. Márcia Alvim, coordenadora das Licenciaturas 

Interdisciplinares (LIs), ela explica que foram acatadas todas as sugestões da última sessão da 

Comissão de Vagas sobre esse tema, em especial ao Edital 119/2019. – NDE/LCH – Área: 

Educação e Sociedade para que houvesse o convite a membros externos da UFABC, outra questão 

foi que todos os docentes que estão previstos nessas propostas foram contatados e que eles 

enviaram documentos em que afirmaram que não haviam vínculos com esses candidatos e também 

houve um estudo do currículo de todos da banca para que houvesse compatibilidade, além de haver 

um equilíbrio na composição da banca de membros internos e externos. Ela ainda ressalta a 

urgência nos editais das áreas de Libras e de Ensino. Prof. Ronei ressalta a necessidade de haver 

um maior número de suplentes nas bancas, pois como ainda não há uma data prevista para 

realização desses concursos poderá haver algumas dificuldades em se manter a formação titular, 

Profa. Márcia Alvim responde ao questionamento dizendo que devido à Pandemia e diversos 
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outros fatores houveram docentes que reijeitaram participar da banca, por isso houve um pequeno 

número de docentes na suplência em alguns editais. Prof. Dácio ressalta que o número de suplentes 

é adequado visto que para houvesse a inviabilidade do processo quatro titulares deveriam declinar 

participar da banca. Após discussões entre os membros a banca é aprovada como foi proposta com 

um voto contrário. 

 

3. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 118/2019. – 

NDE/LCH – Área: Teoria da História.*  

Profa. Márcia Alvim apresenta a proposta de Comissão Julgadora, em sequencia Prof. João Paulo 

Gois sugere que o segundo titular seja substituído por um docente mais sênior, proposta essa que 

é acata pela proponente e é aprovada pela comissão com um voto contrário. 

 

4. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 119/2019. – 

NDE/LCH – Área: Educação e Sociedade.*  

Profa. Márcia Alvim apresenta a proposta da Comissão Julgadora, logo após discussões a proposta 

é aprovada como proposta com um voto contrário. 

 

5. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 121/2019. – 

NDE/LCH – Área: Ensino. Subárea: Ensino de Geografia*  

Profa. Márcia Alvim relata que se tratam de especialistas na área e que houve um grande estudo 

dos currículos dos componentes da banca. Logo após a comissão julgadora é aprovada como foi 

proposta com um voto contrário. 

 

6. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 121/2019. – 

NDE/LCH – Área: Ensino. Subárea: Ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira.*  

 

Profa. Márcia Alvim relata que se trata de uma área muito específica e isso causou uma maior 

dificuldade em relação a outras bancas para encontrar membros que tenham afinidade e estudo na 

área, após sua fala a banca é aprovada como foi proposta com um voto contrário. 

 

7. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 121/2019. – 

NDE/LCH – Área: Ensino. Subárea: Ensino de História.*  

 

Profa. Márcia Alvim relata as especificidades dos membros da banca. Logo após a banca é 

aprovada como proposta com um voto contrário. 

 

8. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital 124/2019. – 

NDE/LCH – Área: Libras.*  

 

Profa. Márcia Alvim relata que para essa banca em específico foram selecionados membros que 

utilizassem a linguagem de Libras, Prof. Ronei parabeniza a composição da banca por terem 

incluído membros surdos nela. Após o relato, a banca é aprovada como foi proposta por 

unanimidade. 

 

9. Discussão sobre o fluxo de contratação de Docentes com Edital de Condições 

Gerais.  

 

Ivanildo relembra que na última sessão foi pedido que sejam realizadas as contratações dos 

docentes assim que forem homologados os resultados dos concursos e foi pedido que a divisão de 

concursos apresentasse um descritivo de como seria esse fluxo, logo após Ivanildo apresenta o 
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fluxo. Prof. Dácio sugere que o fluxo seja discutido na próxima sessão para que todos possam 

estudar o fluxo de maneira efetiva e trazer os seus questionamentos, sugestão essa que é aprovada 

pelos membros. 

 

 

Prof. Ronei ressalta que os editais de docentes que não derivam necessariamente de um centro 

específico, deveriam sim ter um centro responsável pela composição da banca e posterior emissão 

para a Comissão de Vagas para deliberação. Prof. Ronei ainda sugere que os editais não tenham 

prosseguimento até que haja um segurança na questão sanitária e de saúde, Prof. Dácio concorda 

com Prof. Ronei e ainda ressalta que serão estudados caso a caso a necessidade de realização dos 

concursos. 


