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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 29 de setembro de 

2016, às 14h, 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 magnífico reitor, professor Klaus 

Capelle, e contou com a presença dos seguintes membros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 

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); Débora Maria Rossi 

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

no ConsEPE; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Klaus Frey, representante docente do 

CECS no ConsEPE; Luiz Carlos da Silva Rozante, representante docente do CMCC no Conselho 

Universitário (ConsUni); Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; 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; Ronei Miotto, diretor do CCNH. Não votantes: Cleusa Fabris da Silva, chefe da 

Seção de Ingresso de Servidores; Daniel Zanetti de Florio, docente do CECS; Fabiana Vallini, 

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

administração da Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

 

1. Expansão de vagas para o Edital 168/2015 – professor visitante. Área: Cognição / Subárea: 

Economia Comportamental e/ou Neuroeconomia e/ou Neuroarte e/ou Ergonomia Cognitiva. 

O segundo candidato aprovado no Processo Seletivo obtivera nota final muito próxima a do 

primeiro colocado. Expansão aprovada por unanimidade. 

 

2. Homologações das aprovações das substituições de membros de bancas de concurso (Editais 

218/2015 e 224/2015). 

Professor Annibal explicou que foram solicitadas as substituições de alguns membros das 

bancas, por motivo de indisponibilidade de agenda e de conflito de interesses com um 

candidato. Homologações aprovadas por unanimidade.  

 

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

204/2015) 

Professor Ronei relatou que houvera a necessidade de substituir um dos membros da banca 

aprovada na reunião de junho. Homologação aprovada por unanimidade. 

 

4. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 201/2015). 

Professor Ronei informou que fora formada uma banca com quatro professores, em 

consequência do grande número de inscritos. Como a banca não possui nenhum membro 
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interno, professor Dácio sugeriu a inclusão do primeiro suplente. Professor Ronei explicou 

que foram escolhidos quatro membros externos a fim de evitar conflitos de interesses, pois 

muitos dos candidatos estudaram na UFABC; além disso, o presidente da banca conhece 

profundamente o Projeto Pedagógico da Universidade. Sugestão aprovada por unanimidade 

     

5. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (Edital 208/2015). 

Professor Ronei informou que também foram convidados quatro docentes para a banca, pelo 

mesmo motivo do item anterior. Sugestão aprovada por unanimidade.  

 

6. Solicitações de redistribuição – Edital 143/2016 

Professor Klaus expôs que esse Edital fora publicado pela Reitoria com o objetivo de trazer 

para a Universidade docentes seniores; os Coordenadores dos Cursos tiveram a 

responsabilidade de identificar os profissionais com esse perfil e esses foram avaliados pelos 

Centros. Professor Annibal solicitou a retirada do nome do professor Paulo Sérgio da Costa 

Neves, pois, segundo o professor Klaus Frey, ele está inscrito em um concurso público, 

portanto não teria disponibilidade para participar do processo de redistribuição. Professores 

Annibal e Ronei relataram que os professores indicados atendem ao exigido em Edital. 

Professor Edson destacou que Marcelo de Oliveira Dias possui uma orientação de mestrado 

concluída e duas em andamento, com previsão de defesa até 31 de dezembro. Professor Klaus 

sugeriu que, nesse caso, a aprovação poderia estar condicionada à apresentação de 

comprovação da conclusão das duas defesas no momento da contratação do docente; já 

professor Antonio pondera estar claro que esse critério é condição obrigatória para 

candidatura ao Edital. Professor Dácio ponderou que alguém pode não ter se inscrito por não 

atender esse requisito, o que poderia causar questionamentos futuros, entretanto, tomando-se 

o cuidado de garantir que essa exigência seja cumprida antes da data da efetivação da 

redistribuição, esse risco seria minimizado. Professor Ronei considerou que esse caso deveria 

ser melhor discutido no momento oportuno da reunião. 

 

6.1. Área: Engenharia de Materiais - Professor André Santarosa Ferlauto. 

Professor Annibal explicou que esse professor fora indicado pela área da Engenharia de 

Materiais e seu currículo demonstra que iria contribuir para essa área, de um modo 

geral, e em várias de suas subáreas. Redistribuição aprovada por unanimidade. 

 

6.2. Área: Engenharia de Materiais – Professor Mário Godinho Junior. 

Professor Annibal relatou que o docente também fora indicado pelo mesmo curso do 

item anterior, por despertar grande interesse da área pelo profissional, e possui um 

extenso currículo. Redistribuição aprovada por unanimidade. 

 

6.3. Área: Engenharia Aeroespacial – Professor Luiz Carlos Gadelha de Souza. 

Professor Annibal elucidou que o docente orientara vários dos alunos da UFABC em 

estágios e em colaborações como orientador em Iniciação Científica. Possui experiência 

em projetos, laboratórios e aulas. Redistribuição aprovada por unanimidade. 

 

6.4. Área: Políticas Públicas - Professora Maria Carla Corrochano. 

Professor Klaus Frey explanou que a professora é jovem, portanto tem uma produção 

científica intermediária, todavia possui três orientações de mestrado e vasta experiência 
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em atuação no terceiro setor e no serviço público. Professora Marcela opinou que não a 

vê como uma profissional sênior. Redistribuição aprovada com uma abstenção. 

 

6.5. Área: Ciências Econômicas - Professor Fabio Henrique Bites Terra. 

Segundo o professor Annibal, o docente não é bolsista do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico (CNPq), contudo, tem se destacado em 

várias áreas da Economia. Professor Klaus indagou se ele atende pelo menos um dos 

seis critérios estabelecidos no Edital ao que professor Annibal respondeu que ele 

realizou um pós-doutorado no exterior entre os meses de setembro de 2014 e agosto de 

2015. Redistribuição aprovada com uma abstenção. 

 

6.6. Área: Planejamento Territorial – Professora Carolina Maria Pozzi de Castro. 

Professor Annibal informou que a candidata desenvolvera muitas atividades em sua área 

de atuação, dentre elas a publicação de alguns livros, várias orientações de mestrado e 

de doutorado e pesquisas no exterior por mais de doze meses. Redistribuição aprovada 

com uma abstenção. 

 

6.7. Área: Relações Internacionais – Professor Renato José da Costa. 

De acordo com o Professor Annibal, o docente não possui orientações; professor Klaus 

afirmou, então, que ele não está qualificado para ocupar uma das vagas oferecidas, 

portanto a redistribuição não foi aprovada.  

 

6.8. Área: Ciências Biológicas (Licenciatura) – Professora Danusa Munford. 

Professor Ronei destacou que a professora é bolsista de produtividade do CNPq na área 

de Educação, é autora de livros, realizara um doutorado nos Estados Unidos, atua num 

Programa de Pós-Graduação avaliada com nota 7 pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e possui várias orientações de 

mestrado e doutorado. Redistribuição aprovada por unanimidade. 

 

6.9. Área: Ciências Biológicas (Bacharelado) – Professor Ricardo Jannini Sawaya. 

O professor é bolsista de produtividade do CNPq, orientara quinze alunos de pós-

graduação (mestrado e doutorado) e escrevera muitos artigos que foram publicados em 

revistas científicas importantes. Redistribuição aprovada por unanimidade. 

 

6.10. Área: Física (Bacharelado) – Professor Marcos Donizete Rodrigues Sampaio. 

O docente é bolsista de produtividade do CNPq, possui quarenta trabalhos publicados e 

vinte e duas orientações de mestrado e doutorado. Redistribuição aprovada por 

unanimidade. 

 

6.11. Área: Ensino de Matemática (Bacharelado) – Professor Stefano Nardulli 

Conforme, professor Edson, há no CMCC uma Comissão Permanente de Redistribuição 

que analisa os processos em conformidade com uma Resolução existente no Centro. 

Essa Comissão supracitada solicita pareceres à Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e 

da Pós-Graduação (ProPG) e a apreciação final é enviada à Comissão de Vagas. No 

caso desse Edital, especificamente, os pedidos já iniciaram na ProGrad, por meio das 

Coordenações dos Cursos. O professor Stefano possui duas orientações de mestrado 



 

4 

 

finalizadas e realizara um pós-doutorado na Itália no período de 2007 a 2011. 

Redistribuição aprovada por unanimidade. 

 

6.12. Licenciatura) – Professores Marcelo de Oliveira Dias e Ailton Paulo de Oliveira 

Junior. 

O professor Marcelo possui uma orientação de mestrado concluída, porém, como 

coorientador, conforme observado pelo professor Antonio; professor Edson solicitou, 

então, a retirada desse item da pauta. Já o professor Ailton possui sete orientações de 

mestrado e dois livros publicados. A redistribuição do professor Ailton foi aprovada por 

unanimidade. 

 

6.13. Área: Neurociências (Cognição) – Professores Alexandre Hideki Okano e Abrahão 

Fontes Baptista. 

Professor Edson explicou que o professor Alexandre possui treze orientações de 

mestrado encerradas e realizara um doutorado sanduíche e um pós-doutorado no 

exterior que, juntos, totalizam os doze meses exigidos. O professor Abrahão concluíra 

vinte e cinco orientações de mestrado e duas de doutorado e possui duas patentes e um 

livro publicado. Redistribuições aprovadas por unanimidade. 

 

Professor Ronei discordou do procedimento adotado para avaliação dos candidatos, 

pois, segundo ele, faltaram as justificativas das áreas, que são documentos usualmente 

encaminhados à Comissão de Vagas num processo de redistribuição tradicional; além 

disso, cabe às Coordenações dos Cursos verificar o que é importante para si e a essa 

Comissão, o que é importante para a Universidade. Além disso, argumenta que não fora 

averiguada a adesão dos profissionais ao Projeto Pedagógico da UFABC. Professor 

Dácio respondeu que essa questão deveria ter sido levantada antes da votação, para ser 

objeto de decisão dos membros que deveriam entendê-la, no momento, como uma 

recomendação para uma próxima oportunidade. Professor Edson complementou que o 

encaminhamento da mesa não impedira os membros de fazer manifestações em relação 

aos candidatos. 

 

 


