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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 28 de fevereiro de 

2019, às 14h30, 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: Harki 

Tanaka, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 

João Paulo Gois, pró-reitor adjunto de pós-graduação; Leonardo José Steil, pró-reitor de 

extensão e cultura;  Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Paula Homem de Mello, vice-

diretora do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Pieter Willem Westera, 

representante docente do CCNH no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (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 Rodrigo Luiz de Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor 

adjunto de pesquisa.  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 

 

 Nildo informou que atualmente existe um procedimento na Divisão de Concursos que 

consiste em fazer um pré-agendamento das datas dos concursos; dessa forma, quando os 

Centros já tiverem a composição das bancas, devem enviar os nomes o quanto antes para a 

SuGePe, para que seja verificada a disponibilidade dos membros para as datas pré-

estabelecidas. Uma outra questão apresentada pelo Nildo referiu-se ao fornecimento dos 

dados dos membros, pois alguns formulários são enviados à SuGePe sem os contatos dos 

membros (e-mail e telefone, preferencialmente celular); quando isso ocorrer, a Secretaria da 

Comissão de Vagas deve devolvê-los aos Centros para complementação dos dados faltantes. 

Professor Daniel acrescentou que esse procedimento tem o propósito de agilizar o trabalho de 

contato com as pessoas.  

 

1. Homologação da aprovação da sugestão de nomes para compor banca para professor 

adjunto (Edital 81/2018 – Área: Física / Subárea: Simulação Computacional de Materiais) e 

sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 80/2018 – Área: Física 

/ Subárea: Tecnologia e Informação Quântica). 

Professora Paula relatou que para os dois concursos fora utilizado o software do professor 

Jesús, do CMCC, para verificar conflitos de interesses entre os candidatos e os possíveis 

membros da banca. Na área da Física é muito difícil formar bancas com membros apenas do 

do Estado de São Paulo, dessa forma, para o Edital 80/2018, foram convidados docentes de 

outros estados; há muitos pesquisadores altamente capacitados no Estado de São Paulo que 

não puderam fazer parte da banca devido a conflitos de interesses. Por causa dessa verificação 
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houvera um pequeno atraso, o que justificou a solicitação de ad referendum para a banca do 

Edital 81/2018. 

Professor João Paulo e professor Rodrigo sugeriram a inversão entre o primeiro suplente e o 

terceiro titular ao que professora Paula respondeu que os suplentes foram escolhidos para 

substituir cada titular em específico, ou seja, o primeiro suplente seria acionado em caso de 

ausência do presidente da banca e o segundo suplente seria acionado para substituir o segundo 

ou o terceiro suplente, caso necessário; dessa forma, a proposta de troca dos membros foi 

retirada.  

A homologação da banca do Edital 81/2018 e a sugestão de nomes para a banca do Edital 

80/2018 foram aprovadas por unanimidade. 

 

2. Solicitação de redistribuição por permuta entre a professora Andréa Onofre de Araújo, da 

UFABC, e o professor Matheus Fortes Santos, da Universidade Federal de São Carlos 

(UFSCar). 

Professora Paula relatou que a professora Andréa solicitara sua redistribuição para a UFSCar 

e atualmente encontra-se cedida para essa universidade, e o professor Matheus solicitara sua 

redistribuição para a UFABC. Ambos são da área de Ciências Biológicas e trabalham com o 

mesmo tipo de pesquisa. A graduação e a pós-graduação emitiram pareceres favoráveis ao 

ingresso do professor Matheus na UFABC. Professor Rodrigo acrescentou que fora 

construído o herbário da UFABC, que estava sob a responsabilidade da professora Andréa e 

atualmente é mantido apenas pela professora Ana Paula de Moraes; dessa forma, o professor 

Matheus poderia contribuir também nessa área. 

Redistribuição por permuta aprovada por unanimidade.  


