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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 outubro de 

2015, às 14h30, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1, sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro 

Bangu, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo vice-reitor, professor Dácio Roberto 

Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: 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); Eduardo Scorzoni Ré, substituto do pró-reitor de 

extensão e cultura; Francisco de Assis Comarú, representante docente do CECS no Conselho 

Universitário (ConsUni); Klaus Frey, representante docente do CECS no ConsEPE; Luciano 

Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de graduação; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante 

docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) no ConsUni; Marcela 

Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, 

representante docente do CCNH no ConsUni; Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; 

Ronei Miotto, diretor do CCNH. Não votantes: Janine Santos Tonin Targino, assistente em 

administração da Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

Informe sobre a Portaria da Reitoria nº 460, de 23 de outubro de 2015. 

Professor Dácio informou que a realização de bancas representa um custo siginificativo para a 

UFABC.  Dessa forma, a referida Portaria determina que o deslocamento de membros que irão 

compor bancas de concursos (refere-se também às bancas para pós-graduação) ocorra no Estado 

de São Paulo. Considerando que a UFABC está localizada em São Paulo, onde estão as cinco 

maiores universidades públicas do país, além de importantes universidades particulares e na 

Região Sudeste que reúne percentual significativo de centros de pesquisa das universidades 

brasileiras, não será difícil encontrar profissionais conceituados na região para essa colaboração. 

As exceções, como é o caso da banca para o Edital 23/2015, devem ser avaliadas pela Comissão 

de Vagas.  

 

1. Homologação das aprovações das sugestões de nomes para compor bancas para professores 

adjuntos (editais 55, 72 e 83/2015) e das aprovações das substituições de membros de bancas 

de concurso (editais 52 e 56/2015).  

Professor Annibal relatou que fora pedido, na última reunião dessa Comissão, o aumento do 

número de membros titulares da banca do Edital 55/2015; dessa forma, o primeiro suplente da 

banca original fora promovido a quarto titular. Quanto aos demais editais, professor Antonio 

Neves questionou se não poderia ser usada a mesma banca para os Editais 52 e 56/2015, por 

serem da mesma área, ao que professor Annibal esclareceu que isso fora cogitado na reunião 

do Conselho de Centro do CECS, mas optara-se por duas bancas, porque as subáreas são 

distintas. Professor Antonio Neves observou ainda que no edital 52/2015,  um dos membros 

da banca fora orientador do professor de um dos candidatos inscritos e outro membro da 

banca fora orientado pelo mesmo professor de um dos candidatos, ao que professor Annibal 
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propôs a retirada do nome do professor Wesley Góis da banca e professor Ronei sugeriu 

acrescentar o professor Annibal como suplente. Professor Annibal sugeriu ser o terceiro 

suplente e promover o professor Domingos Alves Rade, a segundo suplente. As 

homologações, com as alterações propostas para o edital 52/2015, foram aprovadas por 

unanimidade.  

 

2. Homologação do Ato Decisório Comissão de Vagas nº 06, de 9 de outubro de 2015, que 

insere o item 17.2.1 no Edital nº 96, de 8 de agosto de 2013. 

Professor Dácio esclareceu que esse inciso prevê que a UFABC poderá converter vaga de 

edital específico em vaga de redistribuição de docente, respeitadas a ordem de classificação e 

o interesse e a conveniência da administração; fora necessária essa alteração, pois já houve 

caso de professor que passara em primeiro lugar em concurso de outra universidade e depois 

recorrera à justiça para igualar o nível do seu cargo com o que ele já ocupava na universidade 

de origem e o segundo colocado, por sua vez, pleiteara  a vaga que não fora preenchida por 

meio do concurso. Homologação aprovada por unanimidade. 

  

3. Homologação dos Atos Decisórios Comissão de Vagas nº 07, de 9 de outubro de 2015, que 

aprova a redistribuição da professora Amedea Barozzi Seabra e nº 08 de 9 de outubro de 

2015, que aprova a redistribuição do professor Saulo Carneiro de Souza Silva. 

Professor Ronei relatou que os dois pedidos passaram por todas as etapas do processo de 

redistribuição e depois, foram submetidos às plenárias dos respectivos cursos; professora 

Amedea fizera uma apresentação pública na UFABC e após a decisão dos membros da 

plenária, tivera seu pedido de redistribuição acatado. Quanto ao professor Saulo, a plenária do 

curso da Física julgara não haver necessidade de convocá-lo para a apresentação pública, 

devido sua notoriedade, decisão acolhida pelo Conselho de Centro do CCNH. Homologações 

aprovadas por unanimidade.  

 

4. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos.  

Professor Annibal comentou a dificuldade de captação de profissionais para a área do Edital 

22/2015; porém, após grande campanha realizada pelo CECS, oito pessoas se inscreveram no 

concurso. A banca apresentada foi aprovada por unanimidade. 

Quanto ao Edital 23/2015, professor Annibal relatou que a dificuldade está na ausência dessa 

especialidade nas universidades do Estado de São Paulo; dessa forma, há dois membros 

titulares provenientes do Rio de Janeiro. Professor Dácio consultou se haveria a possibilidade 

de troca de pelo menos um dos titulares; professor Annibal respondeu que o primeiro suplente 

poderia assumir a posição de segundo titular e o segundo titular passaria a ser o terceiro 

suplente. Professor Ronei propôs que essas mudanças só deveriam ser feitas se os 

profissionais ainda não foram contatados, caso contrário permaneceria a banca apresentada. 

Professor Dácio encaminhou a proposta, com a sugestão do professor Ronei. Aprovada por 

unanimidade. 

 

5. Expansão de vagas para o edital 264/2014. Área: Engenharia de Instrumentação, Automação 

e Robótica / Subárea: Automação. 

Professor Annibal relatou que as médias finais dos dois primeiros colocados ficaram bem 

próximas e na prova de análise de currículo, o segundo ficara à frente do primeiro, de modo 

que a banca recomendara a contratação do candidato. Solicitação aprovada com uma 

abstenção. 


