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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 30 de maio de 

2019, às 14 horas e 30 minutos, na Sala 312-3, no 3º andar da Torre 3 do Bloco A, situada à Av. 

dos Estados, 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo reitor, 

professor Dácio Roberto Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Wagner 

Alves Carvalho, vice-reitor; Adriana Pugliese Netto Lamas, representante docente do Centro de 

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

Charles Morphy Dias dos Santos, pró-reitor de pós-graduação; Daniel Miranda Machado, 

representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) no ConsEPE; 

Fernanda Graziella Cardoso, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS) no ConsEPE; Gerson Luiz Mantovani, representante docente 

do CECS no Conselho Universitário (ConsUni); Harki Tanaka, diretor do CECS; Leonardo José 

Steil, pró-reitor de extensão e cultura; Marcelo Bussotti Reyes, diretor do CMCC; Ronei Miotto, 

diretor do CCNH; e Vânia Trombini Hernandes, pró-reitora adjunta de graduação. Não votantes: 

Antonio Garrido Gallego, docente do CECS; Denise Hideko Goya, docente do CMCC; Fabiane 

de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de 

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

Maurício Richartz, docente do CMCC e Rodrigo de Freitas Bueno, docente do CECS. 

 

1. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 125/2018 – 

Área: Computação Gráfica / Subárea: Processamento Digital de Imagens; 126/2018 - Área: 

Ciência da Computação / Subárea: Arquitetura de Computadores; Compiladores; 

Criptografia e Segurança de Informação; Matemática Computacional, Otimização e 

Combinatória; Paradigmas e Linguagens de Programação; Redes de Computadores; Teoria 

da Computação e Algoritmos; 127/2018 - Área: Matemática / Subárea: Análise, Álgebra, 

Geometria-Topologia, Probabilidade; e 128/2018 - Área: Matemática Aplicada / Subárea: 

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

Dinâmicos). 

Professor Marcelo relatou que as coordenações dos Cursos escolheram os nomes, fizeram a 

verificação de conflitos de interesses entre os membros da banca e os candidatos, utilizando o 

software Scriptlattes, e indicaram os suplentes adequados para cada titular. Referente ao 

edital 127/2018, após a aprovação pelo Conselho do Centro (ConCMCC), o professor 

Marcus, escolhido para ser o presidente da banca, declarara ter conflito de interesse com um 

candidato, dessa forma, professor Marcelo sugeriu substituí-lo pelo primeiro suplente. A 

banca, com a alteração proposta, foi aprovada com uma abstenção. 

Concernente ao edital 128/2018, o ConCMCC sugerira o acréscimo de um membro à banca, 

passando de quatro para cinco titulares, pois fora detectado que uma das subáreas não estava 

contemplada. Assim sendo, o coordenador do curso escolhera mais nomes, tanto para titular 

como para suplente, e os enviara aos membros do Conselho para aprovação por e-mail, que 

seria homologada em sua próxima reunião. 
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As bancas dos editais 125/2018, 126/2018 e 127/2018, com a alteração sugerida, foram 

aprovadas com uma abstenção, e a banca do edital 128/2018 foi aprovada por unanimidade. 

 

2. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 88/2018 – Área: 

Engenharia Ambiental e Urbana / Subárea: Planejamento Urbano e Ambiental; e 116/2018 

– Área: Engenharia de Energia / Subárea: Sistemas Térmicos) 

Professor Harki passou a palavra para o professor Rodrigo, vice-coordenador do curso, que 

relatou que o concurso do Edital 88/2018 já fora realizado, porém devido a interposição de 

alguns recursos a respeito de conflitos de interesses, a comissão julgadora fora cancelada; por 

isso, para a nova banca, foram escolhidos docentes de fora do Estado de São Paulo. Professor 

Ronei sugeriu que, caso ocorra algum contratempo com um dos membros titulares e devido 

ao número reduzido de suplentes, a banca ocorra com três titulares e não com quatro, 

conforme proposto pela coordenação do curso, o que foi acatado pela área demandante. A 

banca apresentada foi aprovada por unanimidade. 

Professor Harki passou a palavra para o professor Antonio, coordenador do curso, que 

explicou que a banca para o edital 116/2018 já fora aprovada na reunião anterior dessa 

Comissão, porém alguns membros indicaram indisponibilidade para comparecer nas datas 

agendadas, portanto, alguns nomes foram acrescentados à banca. Professor Charles sugeriu 

que a presidência da banca seja assumida pelo segundo ou terceiro titular, pois ambos já 

participaram de bancas, e professor Ronei acrescentou que o segundo titular, além de ter 

mais participações, é bolsista de produtividade do CNPq, o que foi acatado pela área 

demandante. A banca, com a alteração proposta, foi aprovada por unanimidade.  

 

 

Nildo informou que o processo seletivo para professor visitante está passando por auditoria, 

por isso a Divisão de Concursos vem realizando algumas adequações, dentre elas, no 

formulário de solicitação, onde foram inseridos alguns campos para preenchimento pelos 

Centros, dentre eles, os objetivos da contratação e a área de conhecimento e programa 

especial de ensino, pesquisa e extensão a serem atendidos, em cumprimento à Resolução 

ConsEPE nº 226. Esse formulário, juntamente com o de solicitação de concurso para 

professor adjunto, cuja mudança fora apenas no layout, seriam enviados aos Centros para 

serem utilizados nos próximos concursos e processos seletivos. Professor Ronei disse que os 

diretores de Centro poderiam ter recomendações a fazer nos formulários, desse modo, 

professor Dácio solicitou que a Divisão de Concursos envie os formulários a todos os 

membros, a fim de receber suas considerações.  

 


