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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 26 de novembro de 

2015, às 14h30, na Sala 312-2, no 3º andar da Torre 2, sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro 

Bangu, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo magnífico reitor, professor Klaus Capelle, 

e contou com a presença dos seguintes membros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Alexandre 

Hiroaki Kihara, pró-reitor adjunto de pós-graduação; Annibal Hetem Júnior, direitor do Centro 

de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Antônio Álvaro Ranha Neves, 

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e cultura; 

Francisco de Assis Comarú, representante docente do CECS no Conselho Universitário 

(ConsUni); Itana Stiubiener, representante docente do Centro de Matemática, Computação e 

Cognição (CMCC) no ConsEPE; Klaus Frey, representante docente do CECS no ConsEPE; 

Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-

reitora de pesquisa; Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Maurício Firmino Silva 

Lima, representante docente do CMCC no ConsUni; Mauro Coelho dos Santos, representante 

docente do CCNH no ConsUni; Ronei Miotto, diretor do CCNH. Não votantes: Janine Santos 

Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-

geral. 

 

Informes dos membros: 

 

 Professor Annibal solicitou a retirada de pauta dos itens referentes ao pedido de 

redistribuição das professoras Maria Livia de Tommasi, Janaina Cardoso de Mello e 

Graziela Giusti Pachane.  

 Professor Mauro encaminhou uma solicitação de Fernando A. N. Nicacio, aluno de Pós-

doutorado da UFABC, que sugerira a alteração dos editais de abertura de concurso 

público para contratação de docentes, de modo que seja permitida a inscrição presencial 

dos candidatos; o pedido será encaminhado à SuGePe.  

 

1. Homologação da aprovação da substituição de membro de banca de concurso (edital 

83/2015).  

Professor Annibal relatou que um dos membros da banca não pudera participar na época da 

realização do concurso, por isso fora substituído. Homologação aprovada por unanimidade. 

 

2. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (edital 54/2015). 

Professor Annibal esclareceu que a maioria dos docentes escolhidos possuem experiência em 

participação em bancas de concursos e são bolsistas do CNPq. Homologação aprovada por 

unanimidade. 
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3. Expansão de vagas para o edital 29/2015. Área: Matemática / Subárea: Análise, Álgebra, 

Geometria-Topologia, Probabilidade. 

Professor Marcelo Reyes relatou que a banca examinadora, a Coordenação do curso e a Pós-

Graduação recomendaram a contratação do terceiro e do quarto candidato aprovado. Professor 

Klaus informou que fora observado pela Secretaria-Geral que há um impedimento legal para a 

contratação do quarto colocado, em função do disposto no Artigo 11 do Decreto Federal nº 

6944, de 21 de agosto de 2009 que determina que poderão ser convocados candidatos 

aprovados em concurso, até o limite de cinquenta por cento a mais do que o número de vagas 

inicialmente oferecido. Como o professor Ronei e o professor Daniel questionaram a 

legalidade de abertura de um novo concurso para a mesma área, havendo candidato aprovado 

em concurso anterior vigente, esse assunto será retomado na próxima reunião da Comissão de 

Vagas, após consulta à SuGePe a esse respeito. No entanto, a expansão de vaga para 

contratação do terceiro candidato foi aprovada por unanimidade.  

 

4. Expansão de vagas para o edital 28/2015. Área: Matemática Aplicada / Subárea: Análise 

Numérica-Optimização, Sistemas Dinâmicos, Biomatemática, Estatísitica. 

Professor Marcelo Reyes esclareceu que a contratação do terceiro candidado aprovado fora 

recomendada pela Coordenação e pela Pós-Graduação do curso. Professor Klaus questionou a 

ausência de recomendação da banca; professor Marcelo explicou que talvez isso ocorrera por 

ligeira divergência de notas atribuídas pelos professores internos e pelos externos à Prova de 

Defesa de Projeto de Pesquisa. Solicitação aprovada por unanimidade. 

 

5. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (edital 20/2015). 

Professor Ronei relatou que a ordem dos nomes fora escolhida de acordo com a experiência 

dos docentes na participação em bancas de concurso. Solicitou que as provas sejam realizadas 

em quatro dias, devido ao grande número de inscritos. A solicitação de realização do concurso 

em quatro dias foi aprovada por unanimidade e a banca apresentada foi aprovada com duas 

abstenções. 


