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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 31 de março de 

2016, às 14h30, na Sala 312-1, no 3º andar da Torre 1, sita à Av. dos Estados, 5001, Bairro 

Bangu, 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; 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); Cristina Fróes de 

Borja Reis, representante docente do CECS no ConsEPE; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de 

pesquisa; Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de graduação; Luiz Carlos da Silva 

Rozante, representante docente do CMCC no Conselho Universitário (ConsUni); Mauro Coelho 

dos Santos, representante docente do CCNH no ConsUni; e Paula Homem de Mello, vice-

diretora do CCNH. Não votantes: Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da 

Secretaria-Geral; Juliana Cristina Braga, docente do CMCC; Letícia Rodrigues Bueno, docente 

do CMCC; Olympio Barbanti Junior, docente do CECS e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

1. Expansão de vagas para o edital 20/2015 – Área: Filosofia / Subárea: Ética.  

Professora Paula relatou que o segundo candidato aprovado obtivera nota final igual à da 

primeira colocada e fora muito bem recomendado pela Comissão Examinadora. Professor 

Mauro acrescentou que as Coordenações do Curso e da Pós-Graduação mostraram-se 

favoráveis à contratação do candidato. Expansão aprovada por unanimidade.  

 

2. Solicitação de redistribuição de docente – professora Fabiana Rodrigues Costa Nunes – 

Área: Ciências Biológicas. 

Professora Paula relatou o processo de redistribuição da professora, informando que fora 

aprovada por todas as Instâncias. O parecer da Coordenação da Pós-Graduação apontara que a 

produção científica dela, apesar de não considerarem excepcional, permite o credenciamento. 

Professor Igor comentou que pelo fato de a professora possuir os títulos há pouco tempo, 

considerou a sua produção robusta. Sem mais comentários, a solicitação foi aprovada por 

unanimidade. 

 

3. Sugestões de nomes para compor bancas para professores adjuntos (editais 53/2015, 

140/2015, 142/2015, 146/2015, 147/2015 e 150/2015). 

Professor Annibal informou que as sugestões de nomes apresentadas foram discutidas e 

aprovadas na reunião do Conselho do Centro. As bancas apresentadas foram aprovadas por 

unanimidade.  
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4. Sugestão de nomes para compor banca para professores adjuntos (edital 167/2015). 

Professor Edson relatou que a sugestão de nomes fora aprovada pela Plenária do Bacharelado 

em Ciências da Computação e, posteriormente, pelo Conselho de Centro. Professor Igor 

sugeriu substituir o terceiro titular pelo quarto suplente ao que professor Edson passou a 

palavra para a professora Letícia que explicou que não seria possível, devido à 

indisponibilidade de agenda do docente. A banca apresentada foi aprovada por unanimidade. 

 

5. Expansão de vagas para o edital 22/2015 – Área: Engenharia Biomédica / Subárea: 

Instrumentação e Imagens para Sistemas de Diagnóstico e Terapia. 

Professor Annibal explicou que o segundo colocado obtivera nota final muito próxima à da 

primeira colocada e que se destacara no quesito Projeto de Pesquisa. Sem discussões, 

encaminhou-se para votação e foi aprovada com 2 abstenções.  

 

6. Solicitação de redistribuição de docente – professor Anderson Leonardo Sanches – Área: 

Engenharia de Informação. 

Professor Annibal esclareceu que o professor cumprira todas as etapas do processo de 

redistribuição. Solicitação aprovada por unanimidade. 

 

7. Sugestão de nomes para compor banca para professor adjunto (edital 144/2015). 

Professor Annibal passou a palavra para o professor Olympio que relatou que houvera 

dificuldade na formação da banca devido a conflito de interesses com os candidatos, escassez 

de professores com formação específica na área e necessidade de realizar o concurso em 

quatro dias, em razão de haver muitos inscritos. Dessa forma, o professor solicitou a 

indicação de um profissional externo à UFABC para ser o terceiro titular e a possibilidade de 

convidar profissionais oriundos de outros estados. Professor Dácio sugeriu o nome do 

professor Renato Sérgio Jamil Maluf, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. 

Professor Mauro questionou se a banca sugerida fora discutida no Conselho de Centro e 

endossou a sugestão do Professor Dácio. Professor Annibal respondeu que dada a urgência da 

realização do concurso, a proposta não fora discutida no Conselho do Centro e por isso 

assinou como ad referendum. Professor Olympio acatou a sugestão do professor Dácio, 

porém ressaltou que poderá haver problema de agenda e conflito com candidatos. 

Considerando todos esses aspectos, a Comissão decidiu por 4 votos favoráveis a não 

aprovação da banca naquela data para aguardar as alterações e aprovação pelo Conselho de 

Centro.  

 

8. Sugestão de nomes para compor banca para professores adjuntos (edital 175/2015). 

Professor Klaus passou a palavra para a professora Juliana que relatou que a lista de nomes 

encaminhada na reunião de fevereiro apresentara conflito de interesses com alguns 

candidatos; assim, fora elaborada uma nova lista. Professor Luciano questionou se a banca 

teria condições de avaliar adequadamente candidatos de diversas áreas, já que todos os 

membros eram da área de Exatas; professora Juliana respondeu que os candidatos, a princípio, 

seriam avaliados pela educação a distância, e, depois de contratados, seriam alocados no 

Centro, de acordo com as respectivas áreas. Professor Igor sugeriu a troca do quarto titular 

pelo segundo suplente por três motivos: mais experiência no ensino a distância, endereço 

profissional no Estado de São Paulo e área de atuação diferente da dos outros membros, o que 

foi acatado pelos demais. A banca, com a alteração proposta, foi aprovada com duas 

abstenções. 


