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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 julho 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 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: Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo, pró-reitor 

adjunto de extensão; 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); Daniel Pansarelli, pró-reitor de 

extensão; Gabriela Spanghero Lotta, representante docente do Centro de Engenharia, 

Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) no Conselho Universitário (ConsUni); Harki 

Tanaka, vice-direitor do CECS; Klaus Frey, representante docente do CECS no ConsEPE; 

Luciano Soares da Cruz, pró-reitor adjunto de graduação; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-

reitora de pesquisa; Marcelo Bussotti Reyes, vice-diretor do Centro de Matemática, Computação 

e Cognição (CMCC); Maurício Firmino Silva Lima, representante docente do CMCC no 

ConsUni; Mauro Coelho dos Santos, representante docente do CCNH no ConsUni e Paula 

Homem de Mello, vice-diretora 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 

264/2014).  

Professor Harki relatou que a composição da banca fora aprovada pela Coordenação do Curso 

e pelo Conselho de Centro. A composição apresentada foi aprovada por unanimidade.   

 

2. Homologação das aprovações para substituições de membros de bancas de concurso (editais 

218/2014 e 51/2015). 

Professor Harki relatou que, referente ao Edital 51/2015, fora verificada a existência de 

conflitos entre o terceiro suplente, professor Dagoberto José Fonseca e candidatos; dessa 

forma, a Coordenação do Curso havia sugerido a substituição desse membro pelo professor 

Valdemir Donizette Zamparoni. Professor Dácio encaminhou para votação a composição 

inicial da banca, que foi aprovada com uma abstenção e a substituição do terceiro suplente 

que foi aprovada por unanimidade.  

Referente ao Edital 218/2014, houve a necessidade de substituição de dois membros da banca 

que não puderam participar por incompatibilidade de horário. Homologação aprovada por 

unanimidade. 

 

3. Solicitação de redistribuição de docente – Professor Flávio Rocha de Oliveira. 

Professor Harki relatou que a solicitação fora aprovada pela Coordenação do Curso e, por 

ocasião da reunião no respectivo Conselho de Centro, professor Giorgio Romano justificou a 

redistribuição pelas seguintes razões: competência do candidato, carência de docentes nessa 
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área na UFABC e a dificuldade de contratação de docentes com essa especialidade. Professor 

Mauro observou que o docente realizou poucas orientações em pós-graduação e possui pouca 

experiência em pesquisa. Professor Harki concordou com a importância da pesquisa para a 

Universidade, mas ressaltou que a preocupação principal deveria ser a contratação de bons 

educadores, pois sem ensino não há pesquisa, nem extensão. Professor Klaus acrescentou que 

cabe aos docentes da área analisar se o candidato possui potencial para desenvolver um bom 

currículo em pesquisa na UFABC. Professor Daniel considerou que a pouca experiência do 

docente na pesquisa poderia se ater ao fato de ele estar há pouco tempo em universidade 

federal, em uma área relativamente nova, cuja pós-graduação está ainda em construção. 

Professora Paula comentou que para a entrada de candidatos na UFABC deve haver interação 

entre áreas afins da graduação e da pós-graduação, tendo em vista que, inicialmente, somente 

a graduação demanda professores e para a construção de uma pós-graduação forte seria 

essencial a participação dela nesse processo. Professor Klaus concordou com a sugestão e 

informou que, para atendê-la, seria enviada uma Comunicação Interna aos Centros solicitando 

que os próximos pedidos de redistribuição sejam acompanhados de um parecer da Pós-

Graduação e se for o caso, da Extensão para que abordem o potencial de desenvolvimento de 

pesquisa e extensão do candidato. A redistribuição do professor Flávio Rocha de Oliveira foi 

aprovada com cinco abstenções. 

  

 


