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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 junho de 

2018, às 14h30, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1, 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: 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); Marcella Pecora Milazzotto, representante docente do CCNH no Conselho 

Universitário (ConsUni); Marcelo Bussotti Reyes, diretor do Centro de Matemática, Computação 

e Cognição (CMCC); Priscila Carvalho Dalviasom, substituta do pró-reitor de extensão e cultura; 

Roberto Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC no 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: Dalmo Mandelli, 

assessor de Relações Internacionais; Daniel Pansarelli, secretário-geral; Ivanildo Agra Lins, 

chefe da Divisão de Concursos; Janaína Gonçalves, chefe da Divisão de Idiomas e Janine Santos 

Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral. 

 

1. Indicação de Centro para lotação de professores visitantes - Edital 002/2018. 

Janaína informou que a Divisão de Idiomas solicitara a contratação dos três primeiros 

colocados do edital 2/2018 e sua lotação no CECS. Professora Marcella questionou a 

contratação de três docentes apesar de o edital oferecer duas vagas ao que Janaína respondeu 

que ao todo foram destinadas seis vagas para os cursos de idiomas (Língua Portuguesa, 

Língua Inglesa, Língua Francesa e Língua Espanhola) e fora decidido que primeiro seriam 

feitas todas as bancas e depois seriam distribuídos os melhores currículos entre os editais; 

ademais, a Reitoria determinara que a última vaga seria destinada ao final desse processo, 

quando fora detectada maior demanda para a Língua Inglesa; além disso, a banca 

recomendara a terceira colocada desse edital. Segundo Nildo, essa solicitação gerou, então, a 

necessidade de realizar a expansão desse edital de duas para três vagas, o que foi corroborado 

pelo professor Dácio. A expansão de vagas do edital e a lotação dos docentes no CECS foram 

aprovadas por unanimidade. 

 

2. Solicitação de redistribuição – Professora Cristina Ribas Fürstenau. 

Professor Ronei esclareceu que essa é uma das duas vagas que essa Comissão destinara ao 

CCNH, para serem utilizadas no Bacharelado em Biotecnologia. Esse pedido seguira todos os 

trâmites utilizados pelo Conselho do Centro para análise das redistribuições. A redistribuição 

foi aprovada por unanimidade. 


