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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 25 de abril de 

2019, às 14 horas, 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 vice-reitor, 

professor Wagner Alves Carvalho e contou com a presença dos seguintes membros: Adriana 

Pugliese Netto Lamas, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

(CCNH) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE)*; Evonir Albrecht, pró-reitor 

adjunto de extensão e cultura; Harki Tanaka, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Juliana Dias de Almeida Martinez, substituta eventual do 

pró-reitor adjunto de pós-graduação; Luciana Zaterka, representante docente do CCNH no 

Conselho Universitário (ConsUni); Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Raphael 

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

(CMCC); Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto de pesquisa; Rodrigo 

Roque Dias, representante docente do CMCC no ConsEPE* e Ronei Miotto, diretor do CCNH. 

Não votantes: Antonio Garrido Gallego, docente do CECS; Cristina Ribas Fürstenau, docente do 

CCNH; Daniel Pansarelli, secretário-geral; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos; 

Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral; Mateus José 

Sudano, docente do CCNH; Ramatis Jacino, docente do CECS e Tiago Rodrigues, docente do 

CCNH. 

*Os membros serão nomeados nos próximos dias, por Portaria da Reitoria, a ser publicada no 

Boletim de Serviço. 

 

1. Expansão de vagas para o Edital 18/2018 para professor visitante – Área Economia / 

Subárea: História do Pensamento Econômico e Economia Brasileira. 

Professor Harki passou a palavra para o professor Ramatis, membro da Coordenação do 

Bacharelado em Ciências Econômicas (BCE), que explicou que atualmente o BCE vem 

sofrendo com o défcit de professores, pois alguns ocupam cargos de direção e de 

coordenação, portanto têm redução de carga didática, e outros encontram-se em afastamento 

para pós-doutorado. Professor Ronei observou que a área deve ter como justificativa para a 

contratação de professor visitante apenas a reposição do número de professores afastados para 

pós doutorado. 

Expansão de vaga aprovada por unanimidade.  

  

2. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 116/2018 – Área: 

Engenharia de Energia / Subárea: Sistemas Térmicos). 

Professor Harki passou a palavra para o professor Antonio que relatou que a área tivera 

dificuldade em encontrar docentes sem vínculos com os candidatos e apresentou cada um dos 

membros, os titulares e os suplentes. Professor Harki acrescentou que foi utilizado o software 

Scriptlattes e foi constatado que não há conflitos de interesses entre os membros da comissão 

examinadora e os candidatos. 
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A banca, conforme apresentada, foi aprovada por unanimidade. 

 

3. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 117/2018 – Área: 

Filosofia / Subárea: Filosofia e Ensino) 

Professor Ronei relatou que o professor Edson, conforme ele mesmo afirmara, participara de 

um Grupo de Pesquisa junto com um dos candidatos, e sugeriu a retirada desse membro da 

banca; professor Ronei solicitou também a retirada do professor Wenceslau, pois ele 

declarara indisponibilidade para participar do concurso nas datas agendadas. 

A banca, com as alterações propostas, foi aprovada por unanimidade.  

 

4. Relatório do Grupo de Trabalho (GT) responsável pela realização do estudo sobre a 

distribuição das seis vagas docentes entre os Centros para o Bacharelado em Biotecnologia. 

Professora Paula apresentou um resumo do Relatório com os pressupostos e a metodologia 

utilizados pelo GT que concluíra pela proposição da destinação das seis vagas docentes ao 

CCNH e pela solicitação, ao Ministério da Educação, de nove novas vagas para o adequado 

funcionamento do curso de Bacharelado em Biotecnologia. Registrou, ainda, que quando 

houver disponibilização de novas vagas para o curso, deverá ser utilizada a mesma 

metodologia ora adotada, para disbribuição das mesmas entre os centros. 

As propostas do GT foram aprovadas por unanimidade.      


