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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 agosto 

de 2019, às 14 horas e 36 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-Presidente da Comissão de Vagas; 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; Vanessa Elias de Oliveira, representante docente do CECS no 

Conselho Universitário (ConsUni); Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de extensão e 

cultura; Marcelo Bussotti Reyes, diretor do CMCC; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Paula 

Ayako Tiba, pró-reitora de graduação; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, pró-reitor 

adjunto de pesquisa; Harki Tanaka, diretor do CECS e Luciana Zaterka, representante docente 

do CCNH no Conselho Universitário (ConsUni). Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-

geral; Ivanildo Agra Lins, chefe da Divisão de Concursos; Janaína Gonçalves, representante 

do Netel; Ana Paula Romani, representante do CECS; Cláudia Regina Vieira, representante 

do LCH; Flávio Francisco, representante do NEAB; Janine Santos, assistente em 

administração da Secretaria-Geral e Lucas José Presotto Guimarães, assistente em 

administração da Secretaria-Geral. 

 

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

adjunto – CCNH. (Edital 118/2018 – Área: Física / Subárea: Gravitação) 

Professor Ronei Miotto explicou a sugestão de nomes para compor a banca e sem nenhum 

questionamento adicional, o assunto foi colocado para votação e aprovado por unanimidade. 

 

2. Solicitação de redistribuição - CMCC (Professor Daniel Oliveira Dantas) 

Professor Marcelo explicou que o professor Daniel Oliveira Dantas passou em primeiro lugar 

no concurso para docente da UFABC, no entanto ele atualmente é professor da Universidade 

Federal de Sergipe (UFS). Segundo a resolução do CMCC se o professor de outra Instituição 

Federal de Ensino Superior for aprovado no concurso de docentes no limite de vagas o seu 

pedido de redistribuição será deferido para que o docente não ingresse na UFABC como se 

estivesse no início da carreira, entendimento esse que é corroborado pela SUGEPE e algo 

que já estava previsto no edital do concurso. Com todas essas considerações professor Dácio 

sugere que o assunto seja deliberado pela SUGEPE sem a necessidade de passar pela 

Comissão de Vagas. A solicitação de redistribuição foi aprovada por unanimidade e fica 

decidido que a SUGEPE irá tratar das próximas solicitações de redistribuições de professores 

das Instituições Federais de Ensino Superior sem a necessidade de passar pela Comissão de 

Vagas. 
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3. Expansão de Vagas – CECS (Edital 103/2017 – Área: Língua Francesa / Subárea: 

Ensino de Língua Francesa) – 2ª colocada: Maria Ignez Mena Barreto 

Professor Harki passa a palavra para a servidora Janaína que explicou que o processo seletivo 

ocorreu em 2017 e perderá sua validade em 19 de dezembro de 2019. E o contrato da 1ª 

colocada expirará em 9 de março de 2020. Devido a possibilidade da primeira e atual 

professora da área sair antes do contrato dela expirar, a expansão de vagas poderá não ser 

utilizada, com isso professor Dácio sugere que o assunto seja adiado, voltando a pauta nas 

próximas sessões, se for necessário. A sugestão foi aceita por todos. 

 

4. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto – CECS (Edital 41/2019 

– Área: Engenharia Biomédica / Subárea: Fenômenos de Transporte) 

Professor Harki passa a palavra para a Professora Ana Paula Romani que explicou a sugestão 

de nomes para compor a banca, sem nenhum questionamento adicional o assunto é votado e 

aprovado por unanimidade. 

 

5. Discussão sobre vagas para Licenciaturas Interdisciplinares 

Após debate, ficou decidido que será criado um Grupo de Trabalho (GT) com a participação 

de um membro de cada um dos seguintes departamentos: Pró-Reitoria de Graduação 

(PROGRAD); Licenciatura em Ciências Humanas (LCH); Núcleo de Estudos Africanos e 

Afro-Brasileiros (NEAB); Comissão de Vagas; Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas 

(LCNE); Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Centro de Engenharia Modelagem 

e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Centro de Matemática, Computação e Cognição 

(CMCC). Esse GT será responsável por apresentar na próxima reunião da Comissão de Vagas 

um estudo preliminar sobre como será utilizada as 8 vagas de docentes. Após sessenta dias 

será apresentado um estudo completo sobre a utilização dessas vagas. 

 

 


