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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 03 de novembro de 

2016, às 16 horas, 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: Annibal Hetem Júnior, 

diretor 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); Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Itana 

Stiubiener, representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) 

no ConsEPE; Klaus Frey, representante docente do CECS no ConsEPE; Leonardo José Steil, 

pró-reitor adjunto de graduação; Maurício Firmino Silva Lima, representante docente do CMCC 

no ConsUni; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH no ConsUni. Não 

votantes: Antonio Gil Vicente de Brum, docente do CECS; Cleusa Fabris da Silva, chefe da 

Seção de Ingresso de Servidores; Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da 

Secretaria-Geral; Muryatan Santana Barbosa, docente do CECS; Paris Yeros, docente do CECS; 

e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

1. Substituições de membros de banca de concurso (Edital 145/2016). 

Professor Annibal passou a palavra para o professor Paris, docente do Bacharelado em 

Ciências Econômicas, que relatou que fora formada uma banca com oito membros com 

paridade entre internos e externos e com três bolsistas de produtividade do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Professora Itana opinou que a 

participação do idealizador do Projeto Pedagógico da UFABC, professor Luiz Bevilacqua, 

como presidente daria mais idoneidade ao concurso e que deveria ser adiado para adequar-se 

à disponibilidade de agenda dele. Dessa forma, professor Dácio encaminhou para votação as 

duas propostas: 1) a sugestão de nomes apresentada pelo CECS, que recebeu sete votos 

favoráveis, e 2) a participação do professor Bevilacqua condicionada à sua disponibilidade de 

agenda, que recebeu três votos favoráveis; desse modo, a primeira proposta foi considerada 

aprovada.  

 

2. Inclusão de membro de banca de concurso (Edital 87/2016). 

Após informar que houvera a necessidade de troca de um membro da banca, professor 

Annibal passou a palavra para o professor Antonio Gil que explicou que fora necessário 

convidar mais um professor para assumir a posição de primeiro suplente. Inclusão aprovada 

por unanimidade. 

 

 


