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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 julho de 

2016, às 14h30, 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: Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor 

adjunto de pós-graduação; Antônio Álvaro Ranha Neves, representante docente do Centro de 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); 

Cristina Fróes de Borja Reis, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS) no ConsEPE; Daniel Pansarelli, pró-reitor de extensão e 

cultura; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 

(CMCC); Itana Stiubiener, representante docente do CMCC, no ConsEPE; Maurício Firmino 

Silva Lima, representante docente do CMCC no Conselho Universitário (ConsUni) e Mauro 

Coelho dos Santos, representante docente do CCNH no ConsUni. Não votantes: Evandir 

Megliorini, docente do CECS e Fabiane de Oliveira Alves, secretária-geral em exercício. 

 

1. Homologações da aprovação da sugestão de nomes e das retificações para compor banca 

para professores adjuntos (Edital 227/2015). 

A secretária-geral em exercício, Fabiane, relatou que foram solicitados dois ad referendum 

para esse Edital: o primeiro, devido  à proximidade das datas agendadas para a realização do 

concurso e o segundo, em virtude de um dos membros da banca declarar que não poderá 

comparecer por problemas de saúde. Dessa forma, o segundo titular fora promovido à 

presidente da banca, o segundo suplente assumira a posição de segundo titular e foram 

acrescentados mais dois nomes como suplentes externos. Homologação aprovada por 

unanimidade.  

      

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

7/2016). 

Professor Evandir narrou que fora necessária a substituição dos membros suplentes que não 

estarão disponíveis nas datas agendadas. Homologação aprovada por unanimidade.  

 

3. Expansões de vagas para os Editais 140/2015 e 147/2015. 

Referente ao Edital 147/2015, o professor Evandir explicou que a banca recomendara a 

contratação do segundo colocado, Diego Araujo Azzi, em razão de seu desempenho 

satisfatório no concurso. Professor Daniel observou que o candidato fora aprovado em dois 

outros concursos da UFABC. Professor Evandir complementou que Diego fora o melhor  na 

Prova Escrita e empatara com o primeiro colocado na Prova Didática. Expansão aprovada por 

unanimidade. 

Concernente ao Edital 140/2015, professor Evandir esclareceu que a terceira candidata 

aprovada, professora Patrícia Morilha Muritiba, tem um currículo bastante extenso, e sua 

contratação fora aprovada pela Coordenação do Curso e pelo Conselho de Centro. Professor 
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Mauro questionou as notas das Provas Escrita (Prova I) e de Análise de Currículo (Prova II) - 

6,20 e 5,70, respectivamente - e Professor Edson, consultando o Edital de Condições Gerais, 

disponível no site, explicou que a nota mínima da Prova I é 6,00 e que a Prova II é de caráter 

classificatório e não eliminatório. Expansão aprovada com 4 abstenções.  

 

4. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 5/2016). 

Professor Evandir explanou que a banca apresentada fora aprovada no Conselho de Centro. 

Professor Antonio destacou que os membros titulares têm menor número de participações em 

comissões examinadoras do que o primeiro e o segundo suplente; além disso, apenas o sétimo 

e o oitavo suplente são bolsistas de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq). Professora Cristina respondeu que foram escolhidos 

profissionais de diferentes instituições; ademais, os suplentes com maior experiência já 

participaram de outros concursos da área, por isso não foram chamados novamente. A banca 

apresentada foi aprovada por unanimidade. 

 

5. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 199/2015 e 

228/2015). 

Professor Edson informou que, para a banca do Edital 199/2015, foram convidados docentes 

de fora do Estado de São Paulo, a fim de evitar conflitos de interesses com os candidatos. 

Professor Daniel propõe que a segunda suplente seja promovida a titular. Professor Edson, 

acatando a sugestão, acrescentou que a docente poderia substituir a terceira titular.  

Professor Edson declarou que apenas um membro suplente da banca do Edital 228/2015 não é 

do Estado de São Paulo. Professor Alexandre sugeriu que a quarta suplente assuma a posição 

de segunda suplente e professor Dácio recomendou a inversão de posição entre as duas 

professoras.  

As bancas apresentadas, com as alterações propostas, foram aprovadas por unanimidade. 


