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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 25 de agosto de 

2016, às 14h, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1, sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro Santa 

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

Capelle, e contou com a presença dos seguintes membros: Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor 

adjunto de pós-graduação; 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); Francisco de Assis Comarú, representante docente do CECS no Conselho 

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

Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do Centro 

de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, 

representante docente do CCNH no ConsUni; Maurício Firmino Silva Lima, representante 

docente do CMCC no ConsUni; Paula Ayako Tiba, pró-reitora de graduação e Ronei Miotto, 

diretor do CCNH. Não votantes: Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da 

Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

Informes 

 

 Professor Annibal informou que a equipe da Secretaria do Centro desenvolvera um 

documento unificado que inclui, além dos nomes sugeridos para a banca, as aprovações 

do Conselho de Centro e da Comissão de Vagas. A secretária-geral sugeriu que esse 

documento fosse apreciado também pelos demais Centros e SuGePe a fim de padronizar 

os procedimentos.  

 

 Professora Paula Tiba comunicou que não houvera candidato aprovado no concurso do 

Edital 227/2015, para a Área de LIBRAS.  

 

 Professor Klaus relatou que a quantidade de concursos realizados pela Seção de Ingresso 

de Servidores dobrou após o auxílio da força-tarefa constituída para esse fim. 

 

1. Homologações das aprovações das substituições e inclusões de membros para compor banca 

para professores adjuntos (Editais 212/2015, 214/2015, 217/2015 e 4/2016). 

Professor Annibal informou que as alterações feitas nessas bancas de concursos foram 

aprovadas ad referendum da Comissão de Vagas. Professor Klaus comentou que o professor 

Emery Cleiton Cabral Correia Lins, que foi redistribuído há cerca de dois meses, seria um 

ótimo nome a ser lembrado no momento da formação de futuras bancas para a área da 

Engenharia Biomédica. Questionou, também, se não haveria a necessidade de convidar mais 

um suplente para a banca do Edital 214/2015 ao que professor Annibal respondeu que o 

elevado número de candidatos impediu a formação de uma banca com um número maior de 
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membros, isenta de conflitos de interesses. Professor Klaus observou que, referente ao Edital 

4/2016, apesar de haver vinte e nove inscritos, a banca tem apenas três membros titulares; 

professor Annibal esclareceu que a SuGePe recomenda que a banca tenha quatro titulares 

quando tiver trinta ou mais candidatos no concurso. Homologações aprovadas por 

unanimidade.   

     

2. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 87/2016). 

Professor Annibal relacionou os membros da banca um a um e explicou que essa subárea 

também é bastante restrita na busca de profissionais. A banca apresentada foi aprovada por 

unanimidade. 

 

3. Solicitação de redistribuição de docente – professor Luiz Antonio Alves Eva. 

Professor Marcelo Leigui falou que esse pedido fora aprovado pelas Plenárias da Licenciatura 

e do Bacharelado em Filosofia e pelo Conselho do Centro e que o currículo do docente mostra 

que ele é bastante produtivo. Professor Ronei esclareceu que essa demanda não está 

relacionada ao Edital 143/2016 e sim, a uma vaga já disponível no Curso. Redistribuição 

aprovada por unanimidade.       

 

4. Discussão sobre diretrizes para editais. 

Professor Klaus esclareceu que esse assunto fora trazido à reunião em consequência da grande 

discrepância entre os editais publicados pela UFABC, no que tange ao detalhamento do seu 

conteúdo programático. Alguns editais indicam apenas as grandes linhas de atuação, enquanto 

outros definem de forma minuciosa cada item e subitem; segundo ele, esse detalhamento 

excessivo vai de encontro ao Projeto Pedagógico da Universidade. Dessa forma, fora 

elaborada uma Minuta de Recomendação com algumas diretrizes a ser encaminhada aos 

Conselhos de Centro. Após a leitura da Minuta, professor Alexandre sugeriu que, no item 2, 

esteja expresso que o candidato deve ter condições e disponibilidade para atuar em programas 

de pós-graduação, ao que professor Klaus acrescentou, especificar: stricto sensu. Professor 

Klaus Frey propôs a substituição da palavra “aulas” por “disciplinas obrigatórias” no item 1. 

Professor Klaus recomendou trocar “uma área específica do conhecimento” por “ministrar 

disciplinas específicas”, no item 3. Professor Ronei demonstrou preocupação com os números 

estabelecidos no item 4.1., ao que houve a sugestão de retirada desse item. Professor Ronei 

propôs que essa Recomendação proporcionasse à Comissão de Vagas a autoridade para 

analisar os editais, assim sendo, foi criado o item 5 com a redação: “Os editais aprovados pelo 

Conselho do Centro estarão sujeitos à apreciação da Comissão de Vagas.”. Professor Ronei 

solicitou a retirada da palavra “subdivisões” do item 4 e professor Macelo Reyes sugeriu 

trocar a frase “evitando-se o detalhamento excessivo das ementas ou várias subdivisões para 

especificar detalhes” por “evitando-se o detalhamento excessivo das ementas em vários 

subitens”. O texto da Recomendação, com as alterações propostas, foi aprovado por 

unanimidade. 

 


