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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 25 de junho 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: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; 

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); Lúcia 

Regina Horta Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; Luiz Carlos da Silva Rozante, 

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

Universitário (ConsUni); Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora de pesquisa; Marcelo 

Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do 

CCNH no ConsUni e Vanessa Elias de Oliveira, pró-reitora adjunta de graduação. 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 21/2015) 

Professor Annibal relatou que, dentre os professores sugeridos para compor as bancas, todos 

apresentam um bom currículo na área de Planejamento Territorial e já participaram de bancas 

de concurso público; ressaltou ainda que a área em questão conta com um número pequeno de 

profissionais. Professor Klaus observou que o primeiro suplente é um profissional com 

agenda bastante comprometida, sugerindo que ele seja considerado como quarto suplente; e 

que o terceiro titular e o quarto suplente são cônjuges e, por isso, não seria recomendado 

participarem juntos na banca. Após essas alterações, a composição da banca foi aprovada por 

unanimidade.   

 

2. Sugestão de nomes para compor comissão julgadora para professores adjuntos (edital 

273/2014).  

Professor Marcelo Reyes relatou que a escolha dos suplentes foi feita de acordo com cada 

área, a saber:  Ensino e Matemática. Professor Klaus ressaltou a necessidade de escolha de 

professores da UFABC para atuarem como suplentes, dada a ausência de membros internos; 

dessa forma, professor Marcelo Reyes indicou os professores Márcio Fabiano da Silva e 

Virgínia Cardia Cardoso como suplentes internos. A composição apresentada foi aprovada 

por unanimidade, condicionada à verificação de conflito entre os novos professores indicados 

e os candidatos inscritos. 
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3. Expansão do número de vagas para o edital 206/2014, Área Engenharia Aeroespacial / 

Subárea Sistemas de Controle e Aplicações Aeroespaciais.  

Professor Annibal relata que esse concurso tem apresentado uma dificuldade recorrente em 

apresentar candidatos, além da carência de docentes na área, na UFABC. O candidato 

aprovado em segundo lugar foi Juan Carlos Cutipa Luque. Expansão de vagas aprovada com 

uma abstenção. 

  

4. Homologação das aprovações para substituições de membros de bancas de concursos 

(editais 56 e 206/2014).  

Houve a necessidade de substituição dos membros, por incompatibilidade de datas e conflito 

com um dos candidatos inscritos no concurso. As substituições foram aprovadas por 

unanimidade.  

 


