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

Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da Universidade Federal do ABC, 

realizada no dia 11 de dezembro de 2014, às 14h30, 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, Dácio Roberto Matheus e contou com a presença 

dos seguintes membros: Annibal Hetem Junior, diretor do centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Harki Tanaka, pró-reitor de pesquisa; Marcelo Bussotti 

Reyes, vice-diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Igor Leite 

Freire, representante docente do CMCC – Consuni; José Fernando Queiruga Rey, Pró-Reitor de 

Graduação; Marcos de Abreu Ávila, representante docente do Centro de Ciências Naturais e 

Humanas (CCNH) - ConsEPE; Raquel de Almeida Ribeiro, representante docente do CCNH - 

ConsUni; Ronei Miotto, diretor do CCNH. Não votantes: Luiz Fernando Barrére 

Martin (CCNH); Ramon Vicente Garcia Fernandez (CECS); Aline Correia e Josiane Almeida, 

assistentes em administração da Secretaria-Geral e Soraya Cordeiro, secretária-geral. 

 

1. Sugestão de nomes para formação de Comissão Julgadora de concursos: a) análise e 

aprovação de nomes indicados pelo CCNH para os editais nº 44, 137 e 138/2014. O edital 

137/2014 foi aprovado com modificações devido a um impedimento do primeiro titular 

(presidente) e sugestão para que todos os membros titulares sejam externos. O edital 138/2014 

foi aprovado com quatro membros titulares devido ao número de candidatos inscritos. b) 

análise e aprovação de nomes indicados pelo CECS para os editais nº 134 e 154/2014. Todas 

as composições de comissão julgadora foram aprovadas por unanimidade.   

 

2. Ampliação de vagas CECS: Conforme solicitação do Centro, foi encaminhado para análise da 

Comissão de Vagas pedido de ampliação para o edital 49/2014, área Economia, subárea 

Macroeconomia e Economia Monetária, no qual o candidato aprovado em segundo lugar é 

Danilo Freitas Ramalho da Silva; para o edital 69/2014, área de Engenharia Biomédica, 

subárea Modelagem e Simulações em Engenharia Biomédica, no qual o candidato aprovado 

em segundo lugar é Wagner Shin Nishitani. As solicitações foram aprovadas pela Comissão 

por unamidade.  

 

3. Foi discutida a possibilidade de inclusão na revisão da Resolução que criou a Comissão de 

Vagas, que foi aprovada por essa  Instância e está no Expediente do Conselho Universitário, 

um parágrafo que conste a observação sobre os procedimentos para pedido de redistribuição 

por candidatos aprovados em concurso público na UFABC. Após discussão dos membros, 

professor Dácio informou que devido margem de diferentes interpretações sobre o assunto, 

antes de apresentar proposta de redação, seja verificado com a Superintendência de Gestão de 

Pessoas (SUGEPE), a questão legal do procedimento. Professor Igor propôs que o Centro 

encaminhe para a Secretaria Geral a resolução do CMCC para realizar a consulta. Desta 
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forma, professor Dácio sugeriu encaminhamento com a proposta do Igor, juntamente com a 

cópia do acordão do STF apresentado pelo professor Ronei para que se realize a consulta com 

a SUGEPE. 

 


