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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 28 de abril de 

2016, 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 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); Debora Maria Rossi de Medeiros, representante 

docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) no ConsEPE; Edson 

Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Francisco de Assis Comarú, representante docente do 

CECS no Conselho Universitário (ConsUni); Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; 

Klaus Frey, representante docente do CECS no ConsEPE e Luciano Soares da Cruz, pró-reitor 

adjunto de graduação. Não votantes: Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração 

da Secretaria-Geral; Michelle Sanches de Carvalho Sabença, assistente em administração da 

Secretaria-Geral, Soraya Cordeiro, secretária-geral e Virgínia Cardia Cardoso, docente do 

CMCC. 

 

1. Solicitação de redistribuição de docente - LIBRAS – professora Fernanda Beatriz Caricari de 

Morais.  

Professora Virgínia relatou que a professora Fernanda é oriunda do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES/RJ) e possui doutorado em Linguística e está em conclusão do 

curso de especialização em LIBRAS, além de outro profissionalizante que habilita para o 

ensino dessa disciplina. Após questionamentos e esclarecimentos, professor Dácio 

encaminhou algumas sugestões: a) que o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 

Continuada de profissionais do Magistério de Educação Básica da UFABC (COMFOR) 

forme uma comissão para avaliar a docente por meio de um seminário, a fim de determinar 

em qual licenciatura ela teria mais aderência; b) que a redistribuição seja condicionada ao 

resultado satisfatório do seminário e à conclusão dos cursos em andamento.  Encaminhado 

para votação, a redistribuição com as condicionantes apontadas pelo professor Dácio foi 

aprovada por unanimidade. 

 

2. Homologação da aprovação da substituição de membro de banca de concurso (Edital 

53/2015) e sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (editais 

141/2015, 144/2015, 148/2015, 149/2015 e 7/2016). 

Referente ao Edital 7/2016, professor Annibal explicou que a simples consulta ao currículo 

lattes do professor Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques e da candidata Priscilla 

Maria Villa Lhacer, sugerira haver conflito de interesses entre eles, pois ambos realizaram o 

mestrado na mesma instituição e foram orientados pela mesma professora; dessa forma fora 

solicitada a ele uma carta, na qual declarara que esses eventos ocorreram em programas e 

períodos distintos, respectivamente. Professor Igor questionou o motivo de esse docente não 
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ter sido substituído, para evitar esse desconforto; professor Annibal respondeu que, se tivesse 

sido encontrado outro profissional, a ação já teria sido feita. Professor Igor acrescentou que, 

caso o pedido de redistribuição do terceiro titular seja aprovado nessa mesma reunião, a banca 

teria dois membros titulares internos e um externo. Professor Dácio sugeriu que, caso isso 

ocorra, basta subtituí-lo pelo primeiro suplente.  

Com relação ao Edital 144/2015, professor Klaus observou que a banca possui apenas um 

suplente. Professor Annibal respondeu que essa banca fora apresentada na reunião de março e 

trazida novamente com as alterações sugeridas pelos membros da Comissão.  

As bancas apresentadas, com as considerações alusivas ao Edital 7/2016, foram aprovadas por 

unanimidade. 

 

3. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (editais 213/2015, 

214/2015, 215/2015, 216/2015, 217/2015, 218/2015, 219/2015 e 220/2015). 

Professor Francisco Comaru esclareceu que esses editais referem-se a cursos que demandam 

mais docentes. Alguns deles tiveram grande número de inscritos, dessa forma, fora necessário 

convidar docentes de outros estados. Professor Igor sugeriu, por uma questão de 

econimicidade, “promover” o sexto suplente da banca do Edital 214/2015 à segundo suplente, 

e “descer” os demais, para diminuir a possibilidade de convidar docentes do Nordeste. As 

sugestões apresentadas, com a alteração proposta para o Edital 214/2015, foram aprovadas 

por unanimidade. 

  

4. Expansão de vagas para o edital 226/2015 – professor visitante. Área: Políticas Públicas / 

Subárea: Instituições Políticas e Política Comparada. 

Professor Annibal relatou que a candidata aprovada em segundo lugar despertara interesse por 

parte da Comissão Examinadora, dada a carência de docentes na área de Políticas Públicas. 

Expansão aprovada por unanimidade. 

 

5. Solicitação de redistribuição de docente - professor Edgard Almeida Pimentel. 

Professor Edson Pimentel esclareceu que a Comissão Permanente de Análise de Pedidos de 

Redistribuição do CMCC solicitara os pareceres das Coordenações da Graduação e da Pós-

Graduação da área. A Graduação fizera uma análise bastante detalhada do perfil do docente e 

de sua produção acadêmica. A Pós-Graduação destacara, em seu parecer, que o docente, 

apesar de ter concluído o doutorado há pouco tempo, possui vários artigos publicados em 

periódicos que estão, em sua maioria, no extrato superior do Qualis/CAPES; além disso, tem 

duas orientações de mestrado em andamento, o que o qualificaria, em breve, como orientador 

de doutorado. Redistribuição aprovada por unanimidade. 

 


