
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior 

da UFABC 
Avenida dos Estados, 5001 – Bairro Santa Terezinha, Santo André - SP 

CEP 09210-580 Fone: (11)  3356-7637 

comissao.vagas@ufabc.edu.br 

 

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 25 de outubro 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: Wagner 

Alves Carvalho, vice-reitor; Fabio Furlan Ferreira, substituto eventual do pró-reitor adjunto de 

pesquisa; Jeroen Johannes Klink, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS) no Conselho Universitário (ConsUni); Juliana Dias de 

Almeida Martinez, substituta eventual do pró-reitor adjunto de pós-graduação; Laura Paulucci 

Marinho, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Leonardo José Steil, pró-reitor de 

extensão e cultura; Marcela Pecora Milazzotto, representante docente do CCNH no ConsUni; 

Marcelo Bussotti Reyes, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 

Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho, vice-diretora do CECS; Roberto 

Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC no ConsUni; Vânia Trombini 

Hernandes, pró-reitoria adjunta de graduação;  Não votantes: André Luiz brandão, coordenador 

do Núcleo de Tecnologias Educacionais (NTE); Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de 

Conselhos; Francisco de Assis Comarú, docente do CECS; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão 

de Concursos; Janaina Gonçalves, chefe da Divisão de Idiomas; e Janine Santos Tonin Targino, 

assistente em administração da Secretaria-Geral. 

 

1. Indicação de Centro para lotação de professoras visitantes – Editais 104/2017 e 10/2018. 

Professora Gabriela explicou que o CECS já tinha um compromisso com a Assessoria de 

Relações Internacionais (ARI) de acolher os docentes que iriam atuar nos cursos de idiomas. 

Indicação aprovada por unanimidade.  

 

2. Solicitação de redistribuição – Professora Cecilia Maria de Morais Machado Angileli. 

Professor André explicou que essa vaga surgira por conta da aposentadoria da professora 

Lucia Franco, e o NTE verificara que o perfil da professora Cecilia seria interessante para 

preenchê-la; a professora tem experiência em gestão universitária e em projetos educacionais. 

Professor Marcelo ficara em dúvida, analisando o lattes da docente, sobre a aderência da sua 

carreira ao trabalho do NTE, ao que professor André respondeu que o NTE, sob sua gestão, 

não foca somente nas questões de educação a distância e tecnologias da educação, mas 

também na realização de trabalhos que tenham intersecção com a educação presencial e, nesse 

sentido, a docente tem bastante experiência; professor Jeroen complementou que ela tem uma 

grande capacidade de trabalhar nas áreas de tecnologia social e de educação popular. 

Professor Marcelo disse que, comparado às solicitações de redistribuição anteriormente 

analisadas por essa Comissão, o presente pedido está desprovido de documentos, tais como 

Projeto Pedagógico, Carta de Apresentação, Projeto de Pesquisa, Memorial, entre outros, que 
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demonstrariam o que ela pretende fazer na UFABC, mais precisamente atuando no NTE. 

Professora Gabriela opinou que essa Comissão poderia aprovar a redistribuição condicionada 

à apresentação de um Plano de Trabalho pela docente. Professor Marcelo acrescentou que 

poderia ser solicitado um parecer ao Centro Técnico Científico (CTC) do NTE, ao que 

professor André respondeu que a análise de pedidos de redistribuição não é uma das 

atribuições desse Centro, portanto se sente desconfortável de propor a ele a resolução dessa 

questão, por isso sugeriu que ela seja deliberada apenas nessa Comissão na próxima reunião, 

quando seria apresentado o documento solicitado à docente. Professor Dácio resumiu que há, 

então, duas propostas, a primeira, da professora Gabriela, que versou sobre a aprovação dessa 

redistribuição condicionada à posterior apresentação do Plano de Trabalho pela docente ao 

NTE, e a segunda, sobre o retorno desse assunto, juntamente com o documento a ser 

solicitado para a docente, com ou sem o parecer do CTC, para deliberação e aprovação na 

próxima reunião. Professor Leonardo observou que os membros não estão confortáveis em 

aprovar esse item sem o Plano de Trabalho da docente, portanto, ele deveria retornar na 

próxima reunião sem o parecer do CTC; assim sendo, professora Gabriela abriu mão de sua 

proposta. Professor Marcelo alegou que sente falta de um parecer técnico e professora 

Gabriela replicou que o parecer de apenas um membro, que poderia ser o próprio coordenador 

do CTC, seria suficiente. Professor Dácio encaminhou para votação a inclusão do tema na 

pauta da próxima reunião, quando seriam apresentados o Plano de Trabalho da docente, 

abordando a sua atuação no NTE e na UFABC, e o parecer técnico do NTE sobre essa 

documentação. Proposta aprovada por unanimidade.  

 


