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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 27 de outubro de 

2016, às 14 horas e 30 minutos, 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: Adalberto 

Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; 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); 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; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante docente do CMCC no ConsUni; Marcelo 

Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do 

CCNH no ConsUni; e Wagner Alves Carvalho, pró-reitor adjunto de pós-graduação. Não 

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

Seção de Ingresso de Servidores; Gilson Lameira de Lima, docente do CECS; Janine Santos 

Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral; Murilo Bellezoni Loiola, 

docente do CECS; Nasser Ali Daghastanli, docente do CECS; Paris Yeros, docente do CECS; 

Soraya Cordeiro, secretária-geral e Vanessa Lucena Empinotti, docente do CECS. 

 

 

1. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 230/2015 e 

8/2016). 

Professor Marcelo relatou que o Conselho de Centro sugerira que a banca do Edital 8/2016 

fosse composta por cinco membros titulares, um para cada subárea do concurso. As sugestões 

foram aprovadas por unanimidade. 

 

2. Homologações das aprovações das alterações de bancas de concurso (Editais 210/2015, 

211/2015, 220/2015 e 222/2015). 

Professor Annibal explicou que houvera a necessidade de substituir alguns membros das 

bancas e, no caso do Edital 211/2015, também fora necessário incluir mais dois suplentes 

internos. Homologações aprovadas por unanimidade. 

 

3. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 89/2016, 

90/2016 e 145/2016). 

Para prestar esclarecimentos sobre os Editais 89/2016, 90/2016 e 145/2016, professor Annibal 

passou a palavra para os professores Murilo, Vanessa e Paris, respectivamente.  

Professor Murilo, coordenador do curso de Engenharia de Informação, informou que a 

subárea de Processamento Multimídia é formada por três outras subáreas (Processamento de 
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Áudio e Voz, Processamento de Imagem e Processamento de Vídeo), dessa forma, a banca 

fora formada por um membro de cada uma dessas subáreas. A sugestão de nomes foi 

aprovada por unanimidade. 

Professora Vanessa, vice-coordenadora do Bacharelado em Planejamento Territorial, 

esclareceu que a comissão examinadora é composta por dois membros externos e um interno 

com experiência na área, que é relativamente nova, e de universidades do Estado de São 

Paulo.  

Professor Paris, docente do Bacharelado em Ciências Econômicas, explanou que foram 

convidados um docente de cada bacharelado presente no Edital, dois membros externos e sete 

suplentes. Professor Igor não concordou com uma banca majoritariamente interna e propôs 

que o assunto fosse retirado de pauta e nova banca fosse formada.  Sugeriu o professor Luiz 

Bevilacqua como presidente e a indicação de mais um membro externo, preferencialmente, 

bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). Professor Dácio encaminhou a sugestão para manutenção do assunto 

em pauta, ao que foi aprovado por 6 votos favoráveis. Professor Annibal sugeriu incluir o 

professor Bevilacqua como presidente e promover o terceiro suplente a oitavo titular. 

Professor Dácio acrescentou que, caso a banca não fosse composta exatamente dessa forma, 

deveria ser novamente submetida a aprovação em outra reunião desta Comissão, ao que houve 

aprovação desse encaminhamento por unanimidade.  

 

4. Solicitação de redistribuição de docente – Professor Alexandre Alves. 

Professor Annibal passou a palavra ao professor Antonio Gil Brum, coordenador do curso de 

Engenharia Aeroespacial, que relatou que o professsor Alexandre Alves faz parte de uma das 

áreas da Engenharia Aeroespacial, a de Aerodinâmica e Propulsão, que necessitam de mais 

docentes. De acordo com o professor Marcelo, o histórico de pesquisas do candidato está 

aquém do que é esperado, porém, em relação às engenharias, há um conflito entre as duas 

diretrizes da universidade, que são a contratação extremamente criteriosa de docentes e a 

dedicação exclusiva; professor Dácio complementou que, em algumas áreas, esse regime de 

contratação e a jornada de quarenta horas semanais impedem que sejam atraídos para a 

UFABC excelentes profissionais atuantes no mercado. Redistribuição aprovada por 

unanimidade. 


