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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 26 de abril de 

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

Terezinha, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo 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); Laura Paulicci Marinho, representante docente do Centro 

de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ConsEPE); Monael Pinheiro Ribeiro, representante docente do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC) no ConsEPE; Raphael Yokoingawa de Camargo, vice-diretor 

do CMCC; Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC no Conselho 

Universitário (ConsUni); Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto de 

pesquisa; Ronei Miotto, diretor do CCNH e Vânia Trombini Hernandes, pró-reitora adjunta de 

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

Divisão de Concursos e Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-

Geral. 

 

Informes 

 

 Professor Dácio informou que o Edital de Condições Gerais não determina a composição 

da Comissão de Homologação de Inscrições dos Concursos Públicos Docentes, porém 

tem sido de praxe ela ser formada por quatro docentes, um de cada Centro e um indicado 

pela Reitoria. O procedimento de homologação consiste na checagem da documentação 

entregue pelo candidato no que diz respeito à forma e ao prazo, não havendo julgamento 

de mérito. A Divisão de Concursos consultara a Reitoria sobre a possibilidade de essa 

Comissão ser formada por servidores da Superintendência de Gestão de Pessoas 

(SuGePe), o que daria celeridade ao processo. Professor Ronei sugeriu que pelo menos 

um desses servidores não seja da Divisão de Concursos e Nildo propôs que seja nomeada 

uma comissão única para todos os editais. Não houve manifestação contrária por parte 

dos membros da Comissão.  

 

1. Homologação das aprovações das alterações de bancas de concurso (Edital 227/2016, 

subáreas Biologia de Criptógmas, Biotecnologia Vegetal, Imunologia e Zoologia de 

Invertebrados). 

Professor Ronei relatou a dificuldade que as áreas têm para formar as bancas causada pela 

orientação, dada pela Portaria da Reitoria nº 460/2015, de convidar, preferencialmente, 

membros do Estado de São Paulo; segundo ele, deveria ser permitido pelo menos um docente 

de outro estado para cada banca. Professor Dácio esclareceu que os casos em que isso se fizer 
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necessário poderiam ser analisados pela Comissão de Vagas, pois a Portaria permite exceções 

desde que devidamente justificadas. As homologações foram aprovadas por unanimidade. 

 

2. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 227/2016, subárea 

Ciência, Epistemologia e Estudos de Gênero). 

Professor Ronei explicou que esse edital visa atender à proposta apresentada pelo Grupo de 

Trabalho Estudos de Gênero; ademais, houvera a preocupação em manter o equilíbrio entre as  

Ciências Naturais e as Ciências Humanas (dois membros de cada área). A banca apresentada 

foi aprovada por unanimidade. 


