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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 20 de setembro de 

2018, às 14h30, na Sala 312-2, no 3º andar da Torre 2 do Bloco A, sita à Av. dos Estados, 5001, 

Bairro Santa Terezinha, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo magnífico reitor, 

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

Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, 

representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

(CECS) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); João Paulo Gois, pró-reitor 

adjunto de pós-graduação; Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho, vice-diretora do 

CECS; Pieter Willem Westera, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

(CCNH) no ConsEPE; Raphael Yokoingawa de Camargo, vice-diretor do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC); Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do 

CMCC no Conselho Universitário (ConsUni) e Vânia Trombini Hernandes, pró-reitora adjunta 

de graduação. Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Ivanildo Agra Lins, chefe da 

Divisão de Concursos; Natália Paranhos Caoduro, assistente em administração da Secretaria-

Geral e Rafael Celeghini Santiago, docente do CECS. 

 

1. Expansão de vagas para o Edital 217/2016 –Área: Engenharia de Informação / Subárea: 

Sistemas de Informação. 

Professora Gabriela relatou que, embora o professor Luciano já informara que iria abrir mão 

da vaga, há interesse da área pela terceira candidata aprovada. Professor Dácio questiona se 

essa é uma das vagas que foram distribuídas ao Centro, ao que professora Gabriela responde 

afirmativamente. Nildo informa que, uma vez aprovada essa expansão de vaga e formalizada 

a desistência do segundo candidato aprovado, a Seção de Ingresso de Servidores 

automaticamente convocaria a terceira candidata aprovada. Solicitação aprovada por 

unanimidade. 

 

 

Ao final da reunião, professor Dácio explicou que a elaboração de um calendário para essa 

Comissão fora produtivo para que todos se programassem para as reuniões; entretanto, teríamos 

cada vez menos demandas (homologações de bancas, expansões de vagas e redistribuições), a 

medida em que as vagas forem preenchidas, embora, continuariam sendo preenchidas as 

vacâncias. Dessa forma, os membros poderiam discutir, na próxima reunião, um mecanismo de 

funcionamento da Comissão de modo que, quando a demanda for pequena e de pouca 

complexidade, como a que acabara de ser tratada, as aprovações poderiam ser feitas ad 

referendum.  


