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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 5 de abril de 2018, 

às 14h30, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1, sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro Santa 

Terezinha, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo vice-reitor pro tempore, professor 

Dácio Roberto Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Charles Morphy Dias 

dos Santos, pró-reitor de pós-graduação; Harki Tanaka, diretor do Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Leonardo José Steil, pró-reitor de extensão e 

cultura; Marcella Pecora Milazzotto, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas (CCNH) no Conselho Universitário (ConsUni); Marcelo Bussotti Reyes, diretor do 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Monael Pinheiro Ribeiro, 

representante docente do CMCC no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Paula 

Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH 

no ConsEPE; Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC no ConsUni; 

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto de pesquisa e Ronei Miotto, diretor 

do CCNH. Não votantes: Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos em substituição; 

Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, 

secretária-geral. 

 

 

1. Distribuição de duas vagas ao CCNH, referentes ao curso de Bacharelado em Biotecnologia, 

em decorrência de pedidos de redistribuição constantes no relatório final do Grupo de 

Trabalho (GT). 

Professor Dácio explicou que o Bacharelado em Biotecnologia fora aprovado pelo ConsUni e 

recebera oito vagas docentes; imediatamente após a sua aprovação, fora criado um GT para 

elaboração do seu Projeto Pedagógico. A Reitoria fizera uma consulta aos três Centros, que 

foram unânimes em determinar que esse curso deveria ser alocado no CCNH; o que seria 

confirmado por meio de Ato Decisório ad referendum do ConsUni. 

Professora Marcella relatou que fizera parte desse GT que decidira que deveria haver, pelo 

menos, dois docentes da área para auxiliar no processo de implementação do curso quando 

seu Projeto Pedagógico for aprovado pelo ConsEPE. Dois professores com esse perfil 

solicitaram redistribuição para a UFABC e um deles já fora aprovado pelo Conselho do 

CCNH (ConCCNH). Professor Charles declarou que esses docentes estão aptos a contribuir 

com vários programas da pós-graduação antes mesmo da implementação do Bacharelado em 

Biotecnologia. A distribuição das duas vagas ao CCNH foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Solicitação de redistribuição – Professor Mateus José Sudano. 

Professor Ronei explicou que o ConCCNH analisara esse pedido de redistribuição seguindo 

todos os trâmites estabelecidos pela Universidade, porém sem considerar que essa vaga já 

estaria garantida para o Centro, e o parecer fora favorável. Professor Dácio respondeu que, 
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uma vez que a vaga fora disponibilizada para o CCNH, a tramitação dessa redistribuição 

segue a partir de sua aprovação por essa Comissão. Redistribuição aprovada por unanimidade.   

 

3. Formação de GT para distribuição de vagas referentes ao curso de Bacharelado em 

Biotecnologia. 

Professor Dácio ressaltou a necessidade de formação de um GT que realizaria um estudo para 

definir a melhor alocação das seis vagas destinadas ao Bacharelado em Biotecnologia, ao que 

professor Marcelo sugeriu que sua composição seja a mesma do GT “40 vagas”; professor 

Ronei acrescentou que deveria ser incluído um membro dessa Comissão e professora 

Marcella Milazzotto se colocou à disposição. A criação e a composição do GT foram 

aprovadas por unanimidade. Professor Dácio esclareceu que o Projeto Pedagógico teria ainda 

que ser aprovado pelo Conselho de Centro, pela Comissão de Graduação e finalmente pelo 

ConsEPE; Soraya sugeriu, então, que o relatório fosse apresentado pelo GT na reunião dessa 

Comissão prevista para o dia 13 de dezembro, ao que houve consenso de todos. 


