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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da reunião da Comissão de 

Vagas da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 10 de setembro de 2014, às 16h, nas 

dependências do Câmpus Santo André da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. 

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

Dácio Roberto Matheus e contou com a presença dos seguintes membros: Ana Maria Pereira 

Neto, representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

(CECS) - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Daniel Pansarelli, pró-reitor de 

extensão, presente a partir das 17h00; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-

graduação; José Fernando Queiruga Rey, pró-reitor de graduação; Lúcia Regina Horta Rodrigues 

Franco, pró-reitora adjunta de extensão, presente até às 17h00; Marcela Sorelli Carneiro Ramos, 

pró-reitora adjunta de pesquisa; Marcelo Modesto da Silva, vice-diretor do CECS; Marcos de 

Abreu Ávila, representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) - 

ConsEPE; Raquel de Almeida Ribeiro, representante docente do CCNH - ConsUni; Rodrigo 

Fresneda, representante docente do CMCC - ConsEPE; Ronei Miotto, diretor do CCNH. Não 

votantes: Aline Correia e Ivanildo Agra Lins, assistentes em administração da Secretaria-Geral e 

Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

1. Redistribuições: a) professora Thaís Maia Araújo, oriunda da Universidade de Brasília. Sem 

discussões, a redistribuição foi aprovada com uma abstenção; b) professora Laurita Ricardo de 

Salles, oriunda da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor Dácio informou, 

conforme já comunicado na reunião passada que, caso a redistribuição seja aprovada, a vaga não 

onerará os Centros, pois será utilizada uma das vagas disponíveis na Reitoria. Em discussão, 

houve vários questionamentos, dentre eles, a alocação específica da docente, caso o Bacharelado 

em Artes e Tecnologia (BA&T) não seja criado. Decidiu-se pela não aprovação da 

redistribuição, para que, na próxima reunião, sejam apresentados novos pareceres mais 

detalhados. 

 

2. Revisão da Resolução do ConsUni nº 19 que criou a Comissão de Vagas de Concursos para 

Docentes de Magistério Superior da UFABC. Com a nova proposta, a Comissão passa a ter 

atribuições com caráter deliberativo, como por exemplo, nos processos de redistribuição. Em 

discussão, houve várias sugestões, dentre elas, a retirada do inciso I do artigo 1º e o parágrafo 

único do artigo 2º; alterar o artigo 3º para que a presidência da Comissão siga o critério utilizado 

nos Conselhos Superiores, ou seja, pelo docente pertencente à categoria mais alta na Comissão, 

seguido pelo tempo dele na Instituição; manter como competência da Comissão, a homologação 

dos nomes para compor as comissões julgadoras para realização de concursos para docentes do 

magistério superior, conforme aprovado recentemente, ou seja, aprovação em blocos; e  alterar a 

redação do parágrafo 1º do artigo 3º: “As representações docentes a que se referem os incisos X 

a XII serão compostas por um conselheiro do ConsUni e um do ConsEPE”. O presidente 
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informou que a resolução será atualizada com as novas sugestões e retornará para análise desta 

Comissão, em próxima reunião.  

 

3. Inclusão de prazo máximo para assinatura de contrato no edital para processo seletivo 

simplificado para seleção de professores visitantes.  Conforme já discutido em reunião anterior e 

levando-se em consideração o parecer da Superintendência de Gestão de Pessoas, aprovou-se a 

inclusão do prazo, em edital, de até 45 dias improrrogáveis para a assinatura do contrato.  

 

4. Sugestão de nomes para formação de Comissão Julgadora de concursos: a) homologações 

indicadas pelo CECS para os editais nº 20/2014, 41/2014, 42/2014 e 49/2014. Não houve 

manifestações contrárias e as homologações foram aprovadas por unanimidade; b) nomes 

indicados pelo CECS para os editais nº 17/2014 e 69/2014. Não houve manifestações contrárias 

e as composições das comissões foram aprovadas por unanimidade; c) aprovação de nomes 

indicados pelo CCNH para os editais nº 46/2014, 47/2014, 48/2014 e 53/2014. Não houve 

manifestações contrárias e as composições das comissões foram aprovadas por unanimidade.  

 

 

 


