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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 da UFABC, realizada no dia 27 de 

março de 2015, às 14h30, na sala de reuniões 312-1, na Torre 1, sita à Av. dos Estados, 5001, 

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 Junior, diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

(CECS); Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Cognição e Computação 

(CMCC); Francisco de Assis Comarú, representante docente do CECS no Conselho 

Universitário (ConsUni); José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de graduação; Lúcia Regina 

Horta Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, 

representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) no ConsUni; Marcelo 

Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Marcelo Modesto, vice-diretor do CECS; Maurício 

Firmino Silva Lima, representante docente do CMCC no ConsUni; Rodrigo Fresneda, 

representante docente do CECS no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). Não 

votantes: Aline Correia, assistente em administração da Superintendência de Gestão de Pessoas 

(SUGEPE); Janine Santos Tonin Targino, assistente em administração da Secretaria-Geral; 

Klaus Frey (CECS); Ramon Vicente Garcia Fernandez (CECS) e Soraya Cordeiro, secretária-

geral. 

 

1. Análise de sugestão de nomes para compor a banca para realização de concurso para cargo 

isolado de professor Titular-Livre (Edital 194/2014). Houve sugestão para que a comissão 

julgadora fosse composta por três titulares externos e que seus membros suplentes fossem 

escolhidos de modo tal para não configurar uma comissão com membros de uma mesma 

instituição, levando-se também em consideração, a distância geográfica. A composição 

apresentada foi aprovada por unanimidade.   

 

2. Análise de nomes para compor comissão especial para análise do processo de avaliação para 

acesso à Classe E, com denominação de Titular, do professor Vilson Tonin Zanchin. A 

sugestão foi a de a comissão ser composta por três titulares externos e um membro suplente 

também externo para não haver conflito com os dispostos legais que dispõe que tais 

comissões sejam compostas, por no mínimo, 75% de membros externos à IFE. A composição 

de comissão julgadora apresentada foi aprovada, com uma abstenção.   

 

3. Sugestão de nomes para compor comissão julgadora para professores adjuntos:  

a) Homologação de nomes aprovados ad referendum da Comissão de Vagas. Trata-se de 

substituição de nomes para bancas anteriormente aprovadas para o edital 137/2014 

(CCNH) e para os editais 70 e 72/2014 (CECS), devido a indisponibilidade da participação 

desses membros. Sugestões aprovadas.  

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5778&Itemid=153
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=5777&Itemid=153
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b) Análise e aprovação de nomes indicados pelo CECS para os editais nº 205, 206, 256 e 

257/2014. Todas as indicações foram aprovadas, havendo alteração apenas para o edital 

257/2014.  

 

4. Homologação da aprovação ad referendum da Comissão de Vagas para a expansão do 

número de vagas do Edital 171/2014, área de Relações Internacionais, subárea Globalização 

Produtiva, Ciência, Tecnologia e Inovação. O candidato aprovado em segundo lugar foi 

Demétrio Gaspari Cirne de Toledo. Homologação aprovada com duas abstenções. 

 

5. Expansão do número de vagas para os editais: 184/2014, área Políticas Públicas, subárea 

Direito e Políticas Públicas, a candidata aprovada em segundo lugar foi Alessandra Teixeira; 

185/2014, área de Políticas Públicas, subárea Administração Pública, o candidato aprovado 

em segundo lugar foi Olympio Barbanti Junior e 186/2014, área Políticas Públicas, subárea 

Análise de Políticas Públicas, o candidato aprovado em segundo lugar foi Ivan Filipe de 

Almeida Lopes Fernandes. As solicitações foram aprovadas por unanimidade.  

 

6. Informações quanto às vagas docentes. Foi apresentado um quadro contendo a atual situação 

da UFABC, com base no quantitativo para professores equivalentes. A apresentação 

demonstrou a situação atual das vagas já ocupadas, por Centros; das vagas que serão 

utilizadas em concursos que estão em andamento; vagas destinadas à professores visitantes e 

vagas com destinação específica. 

 

7. Houve a solicitação de inclusão na pauta, de uma substituição de nomes para o Edital nº 

40/2014. Todos acataram a inclusão do assunto e ao final da análise, a solitação foi aprovada 

por unanimidade.  

 

 

 


