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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 13 de fevereiro de 

2020, às 14 horas e 34 minutos, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1 do Bloco A, situada à Av. 

dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo reitor, 

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

Alves Carvalho, Vice-presidente da Comissão de Vagas; Charles Morphy Dias dos Santos, Pró-

Reitor de Pós-Graduação (ProPG); Leonardo José Steil, Pró-Reitor de Extensão e Cultura; 

Raphael Yokoingawa de Camargo, vice-diretor do Centro de Matemática, Computação e 

Cognição (CMCC); Harki Tanaka, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 

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

(CCNH); Itana Stiubiener, representante docente do CMCC no ConsUni; Rodrigo Roque Dias, 

representante docente do CMCC no ConsEPE; Fernanda Graziella Cardoso, representante do 

CECS no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Adriana Pugliese Netto Lamas, 

representante docente do CCNH no ConsEPE. Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; 

Rafael Celeghini Santiago, docente da UFABC do curso de Engenharia Aeroespacial; Ivanildo 

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

administração da Secretaria-Geral. 

 

INFORMES 

 

1. Calendário Comissão de Vagas 2020  Professor Daniel expõe o Calendário da Comissão de 

Vagas para o ano de 2020, calendário esse que é aprovado por unanimidade. 

 

2. Barema para editais de concursos e processos seletivos Nildo expõe que a UFABC passou 

por uma auditoria que realizou alguns apontamentos no processo, uma em especial se relaciona 

com o momento em que o candidato irá realizar a sua inscrição e se associa com a transparência 

das notas de título, por isso que a proposta é ter um mapa de pontuação e os seus critérios no 

momento da divulgação do edital. Professor Dácio sugere que seja criado um grupo de trabalho 

(GT) para discutir o tema. O GT será composto por Leonardo Steil, Harki Tanaka, Adriana 

Pugliese, Charles Morphy, Ivanildo Lins, Raphael de Camargo e Fernanda Cardoso. 

 

3. Fluxo de contratações 

 

PAUTA 

 

 

 

1. Homologação da Comissão Julgadora do concurso para professor adjunto – Filosofia/Ensino 

de Filosofia - CCNH - Edital nº096/2019 – Área: Filosofia / Subárea: Ensino de Filosofia 

Professor Ronei explica a Comissão Julgadora aos membros, foi aberta para discussões e logo 

após é colocada para votação e aprovada por unanimidade assim como foi proposta. 
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2. Análise e aprovação da sugestão de nomes para compor a Comissão Especial para análise do 

processo de avaliação para acesso à classe E, com denominação de Professor Titular. 

Professora Danusa Munford Professor Ronei expõe e explica os nomes da Comissão Especial. 

Professora Itana sugere que os membros da UFABC integrantes das Comissões Especiais sejam 

os presidentes das Comissões, a fim de facilitar o trabalho da Comissão, pois eles conhecem a 

Universidade melhor do que os outros membros. Os nomes foram discutidos entre os membros e 

logo após a comissão especial é aprovada por unanimidade assim como foi proposta. 

 

3. Proposta de Comissão Julgadora para o Concurso Público referente ao Edital nº54/2019 – 

CECS – Área: Engenharias / Subárea: Ciências Mecânicas, Tecnologia e Estudos de Gênero em 

Engenharias Professor Harki passa a palavra para o Professor Raphael Celeghini que esclaresce 

que a proposta conta com quatro membros titulares, desses dois são direcionados para a área de 

gênero e outros dois para a área de engenharia de estruturas; existem dois suplentes sendo um 

voltado para o campo de estruturas e o outro para a área de gêneros. A presidente é a professora 

Regina Ruschel da Unicamp, ela foi premiada pelo Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia (Confea) por sua dedicação ao ensino e aos aspectos de gênero, tendo ela o perfil de 

estruturas e gênero. O segundo membro titular é o Professor Wesley Góis docente da UFABC 

com um perfil voltado para estruturas; o terceiro membro é a docente Bruna Mendes de 

Vasconcellos também docente da UFABC, ela que foi aprovada por um concurso de Estudos de 

Gênero, e o quarto membro é o docente Sérgio Delijaicov do Centro Universitário da Fundação 

Educacional Inaciana (FEI), ele que é da área de Estruturas. Os suplentes são a docente Maria 

Rosa Lombardi da área de gênero da Fundação Carlos Chagas (FCC) e o outro é o docente 

Marcelo Araújo que é do campo de estruturas, também da UFABC. Professor Ronei sugere que 

caso o docente Sérgio Delijaicov não possa participar da comissão como quarto membro titular, 

a comissão deverá ser formada por três membros, pois caso contrário o seu substituto da área de 

estruturas seria outro docente da UFABC (professor Marcelo Araújo) o que formaria uma 

comissão com três professores da UFABC e somente um que não é da UFABC, algo não 

desejável; sugestão essa que é aprovada por todos os membros. A Comissão Julgadora é 

aprovada assim como foi proposta por unanimidade. 

 

4. Primeira discussão sobre ajustes no Edital de Condições Gerais Ivanildo informa que os 

ajustes no Edital foi devido a sugestões dos membros na última sessão, Ivanildo demonstra o 

novo Edital e expõe que pode substituir o uso de Ofício para comunicação interna. Professor 

Dácio abre para discussões entre os membros, professor Dácio esclarece que apesar de estar na 

pauta da comissão de vagas, não cabe aos membros decidir sobre a aplicação ou não do novo 

Edital, pois se trata de uma questão administrativa. 


