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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 30 de abril de 

2015, às 14h30, na sala de reuniões 312-2, no 3º andar da Torre 2, sita à Av. dos Estados, 5001, 

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

Matheus e posteriormente assumida pelo magnífico reitor, professor Klaus Capelle e contou com 

a presença dos seguintes membros: Alexandre Hiroaki Kihara, pró-reitor adjunto de pós-

graduação; Antônio Álvaro Ranha Neves, representante docente do Centro de Ciências Naturais 

e Humanas (CCNH) no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Edson Pinheiro 

Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Cognição e Computação (CMCC); Francisco de 

Assis Comarú, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 

Aplicadas (CECS) no Conselho Universitário (ConsUni); Igor Leite Feire, pró-reitor adjunto de 

pesquisa; Itana Stiubiener, representante docente do CMCC no ConsEPE; José Fernando 

Queiruga Rey, pró-reitor de graduação; Klaus Frey, representante docente do CECS no 

ConsEPE; Marcelo Augusto Leigui de Oliveira, representante docente do CCNH no ConsUni; 

Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Marcelo Modesto da Silva, vice-diretor do 

CECS; Maurício Firmino Silva Lima, representante docente do CMCC no ConsUni; Ronei 

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

administração da Secretaria-Geral; professor Luiz Fernando Barrére Martin (CCNH); professora 

Sandra Irene Momm Schult (CECS) e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

1. Sugestão de nomes para compor comissão julgadora para professores adjuntos (editais 270, 

271, 272 e 285 de 2014). Professor Ronei relatou que, dentre os professores sugeridos para 

compor as bancas, vários deles já participaram de outras bancas, inclusive na UFABC e a 

justificativa apresentada, tanto para a escolha, quanto para a ordem dos nomes, é bastante 

plausível. As composições apresentadas foram aprovadas por unanimidade.   

 

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

218/2014 e 51/2015). Professor Marcelo Modesto relatou que a maioria dos professores já 

participou de bancas anteriormente. As composições apresentadas foram aprovadas por 

unanimidade. 

 

3. Expansão do número de vagas para o edital 14/2014, Área Direito Ambiental e Urbanístico. 

Professor Marcelo Modesto passa a palavra para a professora Sandra Momm, demandante do 

assunto, que relata que existem poucos profissionais formados e pós-graduados na área em 

questão, além de haver a necessidade de reforço no quadro de docentes da UFABC, prevendo 

o crescimento do curso e, consequentemente, do número de disciplinas obrigatórias e de 

opção limitada. A candidata aprovada em segundo lugar foi Guadalupe Maria Jungers Abib 

de Almeida. Solicitação aprovada por unanimidade. 
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4. Quadro atualizado das vagas docentes para a UFABC. Foi apresentado um quadro contendo a 

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

apresentação apontou 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. 

 

5. Antes do término da reunião, professor Klaus informou que o processo da Chamada Pública, 

cujas inscrições encerraram-se no dia 20 de março e que previa a abertura de chamada pública 

para o preenchimento de cargos docentes mediante redistribuição de outras Universidades 

Federais para a UFABC, já estava  na segunda fase. A comissão que tratou de fazer a primeira 

análise selecionou 31 currículos, de áreas diversas. Para a próxima fase, serão nomeadas 

outras três comissões que trataram dos planos de trabalhos desses candidatos cujos currículos 

serão separados por candidatos prováveis ao BC&T, ao BC&H e outros que não estejam 

contemplados nesses BIs. Solicitou aos diretores de Centro, indicações para composição 

dessas bancas, sendo um docente de cada Centro para cada Comissão, o mais breve possível.  

 

  

 

 

 


