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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 30 de junho de 

2016, às 14h30, 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: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 

Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão e cultura; 

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); Débora Maria Rossi de Medeiros, 

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

Leonardo José Steil, pró-reitor adjunto de graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-

reitora de pesquisa; Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Maurício Firmino Silva 

Lima, representante docente do CMCC no Conselho Universitário (ConsUni); Paula Ayako Tiba, 

pró-reitora de graduação e Paula Homem de Mello, vice-diretora do CCNH. Não votantes: 

Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, 

secretária-geral. 

 

Informes 

 

 Professor Klaus comunicou que será publicado em breve um edital para pesquisadores 

visitantes sênior. Serão selecionados docentes com perfil de professor titular que irão 

atuar nos programas de pós-graduação e na pesquisa. 

 

 Professora Paula relatou que foram realizados dois concursos para professor visitante: 

num deles a banca relatara uma situação de conflito na seleção dos docentes e no outro 

fora interposto um recurso. Em vista disso, fora detectado que as condições do Edital são 

tão amplas que atraem profissionais com bons currículos, porém alguns com baixa 

aderência à área; assim sendo, deveria haver alguma forma de selecionar os candidatos 

com base na adesão do seu Projeto Pedagógico à disciplina em questão. Soraya 

esclareceu que a Comissão de Vagas tem a atribuição, delegada pelo ConsUni, de avaliar 

mudanças nos editais de concursos; dessa forma, seria necessário o envio de uma 

sugestão, por escrito, de mudança, desde que ela não esbarre na Resolução ConsEPE nº 

176, que estabelece as normas de contratação de professores visitantes.  

 

1. Homologações da aprovação da substituição de membro de banca de concurso (Edital 

143/2015) e das sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 

152/2015 e 223/2015). 

Professor Annibal explicou que fora necessário substituir um membro da banca do Edital 

143/2015, devido à incompatibilidade da agenda do professor com as datas de realização do 
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concurso. Referente às bancas dos Editais 152/2015 e 223/2015, ambas foram aprovadas ad 

referendum da Comissão de Vagas. Professor Klaus ressaltou que o ad referendum é um 

instrumento legal, porém não deve ser rotineiramente empregado. Homologações aprovadas 

por unanimidade.       

 

2. Homologação da aprovação da expansão de vagas para o Edital 192/2014. 

Professor Annibal explanou que a segunda candidata aprovada obtivera nota muito próxima à 

do primeiro colocado; dessa forma, a banca emitira parecer favorável à candidata e a 

Coordenação do Curso solicitara a sua contratação. Homologação aprovada por unanimidade. 

  

3. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 203/2015, 

204/2015 e 205/2015). 

Professora Paula informou que o Conselho de Centro aprovara tanto o mérito quanto a ordem 

dos nomes sugeridos para as três bancas. Sugestões aprovadas por unanimidade. 

 

4. Expansões de vagas para os Editais 151/2015, 159/2015 e 160/2015. 

Professora Paula relatou que concernente ao Edital 151/2015, o segundo colocado obtivera 

nota próxima a da primeira colocada e fora fortemente recomendado pela banca; ademais, a 

Plenária do Curso e o Conselho de Centro foram favoráveis à contratação do docente. Para os 

demais editais, houvera interesse na contratação do terceiro e do quarto colocado, 

respectivamente. Expansões de vagas aprovadas por unanimidade. 

 

5. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (Editais 145/2015, 

210/2015, 211/2015, 212/2015, 221/2015, 222/2015, 224/2015, 4/2016 e 6/2016. 

Professor Annibal destacou que no Edital 221/2015 há um membro de fora do Estado de São 

Paulo. Professor Klaus acrescentou que uma das primeiras medidas de economia de custeio 

tomadas pela Universidade fora a de convidar para compor as bancas de concursos públicos e 

de defesas de pós-graduação, apenas profissionais de dentro do Estado, porém, poderão 

ocorrer casos excepcionais. Sugestões aprovadas por unanimidade. 

 


