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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 março 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 vice-reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Charles Morphy Dias dos Santos, pró-

reitor de pós-graduação; Evonir Albrecht, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; João Paulo 

Gois, pró-reitor adjunto de pós-graduação; Marcella Pecora Milazzotto, representante docente do 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho Universitário (ConsUni); Marcelo 

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

Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho, vice-diretora do Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Maria Luiza Levi Pahim, representante 

docente do CECS no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Monael Pinheiro 

Ribeiro, representante docente do CMCC no ConsEPE; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de 

graduação; Pieter Willem Westera, representante docente do CCNH no ConsEPE; Roberto 

Venegeroles Nascimento, representante docente do CMCC no ConsUni; Rodrigo Luiz Oliveira 

Rodrigues Cunha, pró-reitor adjunto de pesquisa e Ronei Miotto, diretor do CCNH. Não 

votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral adjunto; Fabio Augusto de Souza, assistente em 

administração da Divisão de Concursos; Ivanildo Agra Lins, assistente em administração da 

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

Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

Informes 

 

 Professor Dácio releu a Recomendação da Comissão de Vagas nº 03 e solicitou à 

Secretaria-Geral que a envie novamente aos membros dessa Comissão, pedindo aos 

Diretores de Centro que a reforcem junto às Coordenações dos Cursos.    

 

 Professor Marcelo leu a Moção de Reconhecimento do Conselho de Centro do CMCC 

dedicada ao professor Jesús Pascual Mena Chalco por ter desenvolvido o sistema 

computacional denominado Scriptlattes, que auxilia na verificação de conflitos de 

interesse entre os candidatos e os membros de bancas para concursos; professor Dácio 

sugeriu que essa Comissão a ratificasse, o que foi aprovado por unanimidade. Professor 

Ronei propôs uma recomendação dessa Comissão à Reitoria e à Superintendência de 

Gestão de Pessoas (SuGePe), para que a utilização desse software seja incorporada aos 

fluxos próprios dos concursos. Soraya sugeriu o seguinte texto: “que a Reitoria, por meio 

da Superintendência de Gestão de Pessoas (SuGePe), viabilize a utilização do software 

Scriptlattes, desenvolvido pelo professor Jesús Pascual Mena Chalco, para verificação de 

possíveis conflitos de interesse entre membros de bancas de concursos e candidatos aos 

concursos públicos, bem como a capacitação dos servidores envolvidos em todo o 
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processo para realização dos concursos para docentes para Magistério Superior.”. O texto 

da Recomendação foi apovado por unanimidade. 

 

1. Homologação da aprovação da alteração da banca para professor adjunto (Edital 227/2016, 

subárea: Educação em Saúde). 

Professor Ronei explicou que houvera a necessidade de substituição de um dos membros 

titulares devido a problemas de saúde. Os suplentes foram acionados, mas também não 

poderiam comparecer nas datas de realização do concurso. Homologação aprovada com uma 

abstenção. 

 

2. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Edital 227/2016, 

subáreas: Biotecnologia Vegetal, Microbiologia Aplicada a Processos Biotecnológicos, 

Biologia de Criptógamas, Zoologia de Invertebrados e Física da Matéria Condensada 

Experimental / Física de Altas Energias). 

Professor Ronei relatou que fora utilizado o software Scriptlattes para verificação dos 

conflitos de interesses de todas as bancas. Todos os escolhidos são pesquisadores atuantes em 

suas áreas. A banca apresentada para a subárea de Microbiologia Aplicada a Processos 

Biotecnológicos foi aprovada com uma abstenção e as demais foram aprovadas por 

unanimidade. 

 

3. Expansão de vagas para o Edital 191/2016 – Professor visitante para Área: Filosofia, 

Subárea: Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia. 

Professor Ronei esclareceu que a área necessita de professores, pois alguns deles estão 

exercendo funções administrativas da Universidade. Dessa forma, fora solicitado o 

aproveitamento do segundo candidato aprovado nesse concurso. A expansão foi aprovada por 

unanimidade.  

  

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

Imunologia). 

Segundo professor Ronei, um dos membros da banca declarara ter participado da organização 

de um evento junto com um dos candidatos. Embora isso não configure, necessariamente, um 

conflito de interesse, a SuGePe, ao ser consultada, sugerira a substituição do membro a fim de 

eliminar problemas futuros. A banca, conforme apresentada, foi aprovada por unanimidade. 

 

5. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Edital 227/2016, 

subáreas Análise Numérica-Optimização, Biomatemática, Estatística, Física Matemática, 

Sistemas Dinâmicos e Análise, Álgebra, Geometria-topologia, Probabilidade). 

Professor Marcelo explicou que esse curso optara por abrir concursos divididos nas duas grandes 

áreas (Matemática Pura e Matemática Aplicada) que aceitaria candidatos de todas as subáreas 

abrangidas. Ademais, para atender todas as subáreas, fizera-se necessária a formação das bancas 

com cinco membros. As bancas, conforme apresentadas, foram aprovadas por unanimadade.  

 

Ao final, professor Dácio informou que seria necessária a discussão, se necessário em reunião 

extraordinária dessa Comissão, do tratamento que seria dado às vagas destinadas aos novos cursos 

(Biotecnologia e Licenciaturas Interdisciplinares), ou seja, para quais centros elas seriam 

destinadas. 

 


