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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 14 de novembro 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: Harki Tanaka, pró-reitor de 

pesquisa; Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; Marcelo 

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

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

(CCNH) - ConsEPE; Paula Homem de Mello, vice-diretora do CCNH; Raquel de Almeida 

Ribeiro, representante docente do CCNH - ConsUni; Rodrigo Fresneda, representante docente do 

CMCC - ConsEPE; Virgínia Cardoso, pró-reitora de graduação em exercício. Não votantes: 

Cleide Lima, secretária do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

(CECS); Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques e Alberto Sanyuan Suen professores do 

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) homologação de 

aprovação ad referendum do Conselho de Centro do CECS para o Edital nº 109/2014, conforme 

solicitado na última reunião, o Centro encaminhou mais dois nomes de suplentes para compor a 

banca e Edital 171/2014, devido impossibilidades de membros titulares e suplentes para a data 

do concurso, novos nomes foram indicados pelo Centro; b) análise e aprovação de nomes 

indicados pelo CCNH para os editais nº 89 e 136/2014. Os membros questionaram sobre a 

participação de membro estrangeiro, indicado para presidente, no Edital 89/2014. Professora 

Paula informou que o professor está no Brasil e sua escolha foi motivada pelo fato de que houve 

dificuldades na formação dessa banca, em razão de conflitos; por isso a escolha desse professor. 

Professor Dácio sugeriu que o primeiro titular seja convidado para participar, caso esteja no 

Brasil na ocasião do concurso público. A composição das comissões julgadoras e a sugestão de 

encaminhamento foram aprovadas por unanimidade. 

 

2. Redistribuição CECS: O pedido de redistribuição do professor Bruno de Paula Rocha, 

oriundo da Universidade Federal de Minas Gerais, está justificado pela sua aprovação como 

primeiro colocado no concurso público realizado na UFABC, Edital 49/2014, área de Economia 

e subárea Macroeconomia e Economia Monetária. A solicitação foi aprovada pela Comissão por 

unamidade e seguirá para o ConsUni. Professor Marcelo Bussotti comentou que casos como 

esses deveriam ser automáticos; encaminhados diretamente para a SUGEPE, ao que professor 

Dácio sugeriu que essa Comissão proponha uma resolução sobre o assunto para casos futuros.  

 

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

Docentes de Magistério Superior da UFABC. A proposta de resolução foi atualizada de acordo 
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com as sugestões da última reunião e em rediscussão, houve sugestão de complementação no 

artigo primeiro, inciso IV: “deliberar sobre a expansão do número de vagas [...]”; no parágrafo 

único retirar “Em casos excepcionais” e incluir “Nos casos em que a solicitação [...]”. Também 

ocorreu a votação sobre presidência da Comissão, em caso de ausências do Reitor, conforme 

proposta anteriormente apresentada ou sugestão em a presidência seja ocupada pelo docente de 

categoria mais alta na Comissão, seguido pelo tempo dele na instituição. Os membros aprovaram 

manter a proposta apresentada por unanimidade. A resolução será atualizada de acordo com as 

novas sugestões e seguirá para apreciação do ConsUni.  


