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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 21 de agosto de 

2015, às 14h30, na sala de reuniões 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: Adalberto Mantovani Martiniano de 

Azevedo, pró-reitor adjunto de extensão; Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor adjunto de pós-

graduação; Annibal Hetem Júnior, direitor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 

Sociais Aplicadas (CECS); Igor Leite Freire, pró-reitor adjunto de pesquisa; Itana Stiubiener, 

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

de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de 

graduação; Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, representante docente do Centro de Ciências 

Naturais e Humanas (CCNH) no Conselho Universitário (ConsUni); Marcelo Bussotti Reyes, 

vice-diretor do CMCC; Marcos de Abreu Avila, representante docente do CCNH no ConsEPE; 

Maurício Firmino Silva Lima, representante docente do CMCC no ConsUni e Ronei Miotto, 

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

Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

1. Sugestão de nomes para compor comissão julgadora para professor adjunto (edital 

286/2014).  

Professor Ronei Miotto relatou que a banca sugerida fora aprovada no Conselho de Centro do 

CCNH e que se referia ao concurso de uma área da UFABC que requeriria, no mínimo, mais 

um docente para que fosse mantido o bom funcionamento dos cursos. Os nomes escolhidos 

foram de professores com larga experiência no Ensino de Biologia que conta com poucos 

docentes bolsistas de produtividade do CNPq, por isso, esse item não fora usado como critério 

para escolha. A composição apresentada foi aprovada por unanimidade.   

 

2. Expansão do número de vagas para o edital 272/2014. Área Filosofia / Subárea Metodologia 

e Prática de Ensino de Filosofia. 

Professor Ronei relatou que o candidato Silvio Ricardo Gomes Carneiro obtivera nota bem 

próxima da dos demais candidatos aprovados, sua contratação fora recomendada pela 

comissão julgadora e seu perfil é bastante adequado também para outra subárea da Filosofia 

da UFABC. Professor Klaus observou que o candidato fora o segundo colocado nas provas I 

(Escrita), II (Análise de Currículo) e IV (Didática), e apenas o quarto colocado na prova III 

(Defesa de Projeto de Pesquisa) e questionou se esse era o perfil de docente que a área 

desejaria, ao que o professor Ronei respondeu positivamente. Professor Luciano acrescentou 

que, na Prova Didática, os dois candidatos aprovados em primeiro e segundo lugar haviam 

sido reprovados por um dos professores avaliadores, ao passo que o candidato em questão não 

fora reprovado por nenhum dos professores nesse quesito, o que é um fator relevante 

considerando que a subárea do concurso é de ensino. Professor Annibal complementou que o 

candidato não fora reprovado em nenhum quesito. Professor Luciano ressaltou que, assim 
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como nos pedidos de redistribuição, seria recomendável que os pedidos de expansão de vagas 

viessem acompanhados de um parecer da pós-graduação. Professor Klaus solicitou à 

Secretaria-Geral o envio de uma nova CI com tal recomendação. A solicitação foi aprovada 

por unanimidade.  

 

3. Sugestão de nomes para compor comissões julgadoras para professores adjuntos (editais 28 

e 29/2015). 

Professor Marcelo Reyes relatou que se tratava de dois concursos para composição do quadro 

na área da Matemática. No Conselho de Centro fora deliberado que houvesse quatro membros 

titulares e quatro suplentes devido ao grande número de inscritos, porém decidiu-se naquela 

Instância que seriam escolhidos dois membros titulares internos e dois membros titulares 

externos, para evitar onerar a universidade. As composições apresentadas foram aprovadas 

por unanimidade. 

 

4. Homologação da aprovação para substituição de membro de banca de concurso (edital 

21/2015). 

Professor Annibal relatou que houve a necessidade de substituição da professora Rosana 

Denaldi, pois ela declarara ser supervisora de pós-doutorado de um dos candidatos inscritos 

para o concurso; dessa forma, foi sugerida para substituí-la, a professora Sandra Momm. 

Homologação aprovada por unanimidade. 

 

5. Sugestão de nomes para compor comissão julgadora para professor titular-livre (edital 

194/2014). 

Professor Klaus relatou que a banca já havia sido aprovada em reunião anterior da Comissão 

de Vagas, porém dos nomes sugeridos, apenas um, o presidente da banca, obtivera 

confirmação de participação. Após consulta ao CMCC, fora compilada uma lista de cinco 

nomes de docentes, dos quais dois serão titulares e três suplentes. Explicou que todos eram 

professores titulares, bolsistas de produtividade do CNPq. Propôs que o critério usado para a 

escolha fosse o nível da bolsa de produtividade do CNPq, ao que professor Maurício 

recomendou que não houvesse dois nomes dentre os três titulares que fossem do mesmo 

departamento. Assim, sugeriu que a professora Celina Miraglia Herrera de Figueiredo 

passasse  de terceira titular para terceira suplente, sugestão acatada pelos demais membros da 

comissão. A nova composição da banca foi aprovada por unanimidade.  

 

 

  

 


