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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 29 de novembro de 

2018, às 14h30, na Sala 312-2, no 3º andar da Torre 2 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: Evonir 

Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, 

representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

(CECS) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Harki Tanaka, diretor do 

CECS; João Paulo Gois, pró-reitor adjunto de pós-graduação; Laura Paulucci Marinho, 

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no 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); Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto 

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

graduação. Não votantes: Amaury Kruel Budri, docente do CECS; Francisco de Assis Comarú, 

docente do CECS; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos; Janine Santos Tonin 

Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral; Natália Paranhos Caoduro, assistente 

em administração da Secretaria-Geral e Regimeire Oliveira Maciel, docente do CECS. 

Informes 

 Professor Wagner informou que o professor André Brandão, coordenador do Núcleo de 

Tecnologias Educacionais (NTE), encaminhara uma Comunicação Interna à Comissão de 

Vagas solicitando a retirada de pauta do pedido de redistribuição da professora Cecilia 

Maria de Morais Machado Angileli. 

 

1. Calendário da Comissão de Vagas 2019. 

Professor Wagner apresentou o calendário para 2019, com as datas para as reuniões dessa 

Comissão. Não havendo manifestações, foi encaminhado para votação e aprovado por 

unanimidade.  

 

2. Criação de GT para estudar uma proposta de distribuição de oito vagas docentes, destinadas 

aos cursos de Licenciaturas Interdisciplinares. 

Professora Vânia informou que as licenciaturas interdisciplinares (LIs) foram aprovadas e as 

coordenações solicitaram a formação de um GT para estudar a distribuição das oito vagas, 

considerando também o curso de História recém-aprovado; dessa forma, a Pró-Reitoria de 

Graduação (ProGrad) considerara adequado colocar o assunto na pauta, para que esse grupo 

seja composto por essa Comissão. Professor Wagner perguntou se houvera alguma sugestão 

de composição ao que professora Vânia respondeu que fora sugerido que haja a participação 

da ProGrad, da Pró-Reitoria de Planejamento de Desenvolvimento Institiucional (ProPlaDI), 
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dos Centros, dos Coordenadores das LIs e do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros 

(NEAB). Professor Ronei relatou que já participara de todos os GTs que fizeram a divisão de 

vagas na UFABC e todos utilizaram os Projetos Pedagógicos como base para esse trabalho; 

como o Projeto Pedagógico das LIs ainda não fora analisado por nenhuma instância 

deliberativa, o ideal seria que esse GT seja formado e inicie seus trabalhos após a aprovação 

desse documento pelo menos pela Comissão de Graduação (CG); ademais, poderiam ser 

identificados outros atores poderiam participar desse grupo. Professor Harki concordou com o 

professor Ronei e acrescentou que a distribuição dos créditos entre os Centros é feita com 

base no Projeto Pedagógico. Essas sugestões foram acatadas pela área demandante. Professor 

Wagner encaminhou para votação a proposta de que esse assunto seja trazido na reunião da 

Comissão de Vagas posterior à aprovação do Projeto Pedagógico pela CG, que foi aprovada 

por unanimidade. 

 

3. Solicitação de redistribuição – Professor Roberto Sadao Yokoyama. 

Professor Harki passou a palavra para o professor Amaury que relatou que essa vaga refere-se 

ao concurso do Edital 216/2016, Área: Engenharia de Informação, subárea: Segurança de 

Redes; o professor Roberto Sadao fora aprovado em primeiro lugar nesse concurso e 

solicitara, dentro das normas da UFABC, a sua redistribuição, pois já pertencia ao corpo 

docente da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná); o pedido de redistribuição 

fora aprovado nas duas universidades e fora enviado para o Ministério da Educação (MEC), 

que negara o pedido, pois o concurso ainda estava vigente. Dessa forma, o professor Roberto 

desistira da vaga do concurso e encaminhara novamente o pedido de redistribuição, após o 

encerramento da vigência do concurso. Redistribuição aprovada por unanimidade. 

 

4. Solicitação de redistribuição – Professor Olimpio Hiroshi Miyagaki. 

Professor Raphael explicou que o pedido de redistribuição do professor Olimpio fora 

analisado por uma Comissão criada para essa finalidade; um dos critérios adotados para a 

análise é de que o docente a ser avaliado deve estar num nível de produção acadêmica acima 

da média dos docentes já pertencentes ao quadro da UFABC. O professor Olimpio fora 

aprovado em um concurso para professor titular realizado pela UFABC em 2009, mas não 

assumira o cargo por motivos pessoais. O pedido fora analisado pela graduação, pela pós-

graduação e pelo Conselho de Centro e as três instâncias foram favoráveis à sua aprovação. 

Redistribuição aprovada por unanimidade.  

 

5. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 88/2018, Área: 

Engenharia Ambiental e Urbana / Subárea: Planejamento Urbano e Ambiental. 

Professor Harki passou a palavra para o professor Francisco Comarú que relatou que fizera 

parte do grupo de professores designado para formar a banca para esse edital, que seguira as 

regras estabelecidas pela universidade, tais como: convidar docentes que não tenham conflito 

de interesses com um ou mais candidatos; que sejam de instituições de ensino diferentes e de 

dentro do Estado de São Paulo. Professor Ronei sugeriu promover o terceiro titular a 

presidente da banca, devido a sua maior senioridade. A banca, com a alteração proposta, foi 

aprovada por unanimidade. 


