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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 24 de setembro de 

2015, às 14h30, na Sala de Reuniões da Reitoria, no 1º andar da Torre 1, sita à Av. dos Estados, 

5001, Bairro Bangu, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo vice-reitor, professor Dácio 

Roberto Matheus 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); 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; 

Francisco de Assis Comarú, representante docente do CECS no Conselho Universitário 

(ConsUni); Klaus Frey, representante docente do CECS no ConsEPE; Marcela Sorelli Carneiro 

Ramos, pró-reitora de pesquisa; Ronei Miotto, diretor do CCNH. Não votantes: Fabiana Vallini, 

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

 

1. Sugestões de nomes para compor comissões julgadoras para professores adjuntos (editais 30, 

52, 55 e 56/2015).  

Professor Annibal comentou que os editais tem sido elaborados contemplando áreas mais 

amplas na intenção de atraírem mais candidatos, o que tem surtido resultados positivos. 

Professor Edson Pimentel observou que na proposta de banca do Edital 55/2015 não há 

indicação de suplentes. Professor Ronei sugeriu que, para essa banca, sejam aprovados os 

nomes indicados e apresentados e os suplentes poderão ser aprovados ad referendum e 

homologados na próxima reunião. Professor Ronei sugeriu ainda que, para esse caso, seja 

incluído mais um titular, devido ao número elevado de inscritos. A sugestão foi aceita e todas 

as composições das bancas foram aprovadas por unanimidade. A complementação dos nomes 

para a banca do Edital 55/2015 será homologada na próxima reunião da Comissão.    

 

2. Expansão do número de vagas para o edital 21/2015. Área Planejamento Territorial / 

Subárea Financiamento, Desenvolvimento Territorial e Dinâmicas Imobiliárias. 

Professor Annibal informou que a candidata recebeu indicação por parte da banca 

examinadora do concurso.  A Coordenação do Curso também interessou-se pelo seu perfil e, 

por sua vez, a Pós-Graduação também declarou-se favorável a sua contratação. Professor 

Francisco Comarú relatou que a conhece de um grupo de pesquisa da Universidade de São 

Paulo (USP) e assegurou que ela possui potencial e ampla experiência em uma área 

relativamente nova, e que seu perfil complementaria o do candidato classificado em primeiro 

lugar. A solicitação foi aprovada por unanimidade.  
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3. Homologação da aprovação para substituição de membro de banca de concurso (edital 

264/2014). 

A substituição do professor João Roberto Diego Petreche pelo professor Cyro Albuquerque 

Neto fora aprovada ad referendum pelo Presidente da Comissão de Vagas. Homologação 

aprovada por unanimidade.  

 

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

29/2015). 

Professor Edson Pimentel explicou que o professor Dmitry Vasilevich fora designado para ser 

titular em outra comissão examinadora e, por isso, solicitara a sua substituição. Homologação 

aprovada por unanimidade. 

 

5. Homologação da aprovação para substituição de membros de banca de concurso (edital 

194/2014). 

De todos os nomes anteriormente aprovados para composição dessa banca, apenas três 

professores confirmaram participação nesse concurso, por isso, fora necessário convidar 

outros professores para compor a banca. Para não atrasar o andamento do concurso, houve a 

necessidade de aprovação ad referendum dos novos nomes a serem, então, homologados por 

esta Instância. Homologação aprovada por unanimidade.  

 

6. Solicitação de redistribuição de docente – professor Thales Heimfarth. 

Professor Edson Pimentel esclareceu que caso foi oriundo da Chamada Pública realizada pela 

UFABC. Na segunda fase do processo, a proposta de trabalho do candidato foi encaminhada 

às coordenações da Ciência da Computação e da Engenharia de Informação que 

compareceram ao seminário e manifestaram interesse no docente. O assunto foi apreciado e 

aprovado pelo Conselho do CMCC (ConCMCC) e está na pauta do Conselho do CECS 

(ConCECS) também. Professor Ronei sugeriu que seja dado andamento ao processo de 

redistribuição, independente do Centro ao qual o docente ficará credenciado. Professor Dácio 

explicou que a vaga que o professor ocupar será oriunda da respectiva área, ou seja, para esse 

caso, do curso da Ciência da Computação. Professor Edson Pimentel acrescentou que a 

decisão da Comissão de Vagas deverá ser comunicada à Coordenação da Engenharia de 

Informação e à Direção do CECS. Professor Dácio concluiu, então, que a Comissão deveria 

deliberar sobre a redistribuição ciente de que o assunto, juntamente com essa decisão, serão 

discutidos na próxima reunião do ConCECS. Solicitação aprovada por unanimidade. 


