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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 16 de outubro de 2014, às 15h, 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: Ana Maria Pereira Neto, 

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

(CECS) - Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); Annibal Hetem Junior, diretor 

do CECS; Douglas Alves Cassiano, representante docente do CECS – Conselho Universitário 

(ConsUni); Edson Pinheiro Pimentel, diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 

(CMCC); Alexandre Kihara, pró-reitor adjunto de pós-graduação; José Fernando Queiruga Rey, 

pró-reitor de graduação; Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, pró-reitora adjunta de extensão; 

Marcela Sorelli Carneiro Ramos, pró-reitora adjunta de pesquisa; 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: 

Tatiane Araújo Jesus, professora 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 108/2014, área 

Engenharia Ambiental e subárea Hidráulica e Drenagem. A composição da comissão foi 

aprovada com uma abstenção; b) homologação dos editais 47 e 48/2014 do CCNH que por 

motivo indisponibilidade dos membros, novos nomes foram indicados pelo Centro. A 

composição das comissões foi aprovada por unanimidade; c) homologação dos editais 17, 69 e 

172/2014 do CECS que por motivo de indisponibilidade dos membros e conflitos com 

candidatos,  novos nomes foram indicados pelo Centro. A composição das comissões foi 

aprovada por unanimidade;  d) nomes indicados pelo CECS para os editais nº 39, 40, 52, 54, 55, 

56, 67, 70, 71, 72, 109, 170, 171, 184, 185, 186 e 192/2014. Professor Marcos alertou haver 

equívocos no Edital 39/2014 como quantidade de particapação em bancas por parte de um 

membro e também informações como ter ou não bolsa produtividade CNPq. Solicita que os 

demandantes tenham mais cuidado no preenchimento das informações para a adequada análise 

da Comissão. Professor Rodrigo destacou que no Edital 109 há apenas um suplente externo e que 

é de outro estado, o que dificultaria uma possível substituição de outro membro no dia da 

realização do concurso, ao que professor Dácio encaminhou para que Centro indique mais 

suplentes externos e fica para aprovação desta Comissão. A composição das comissões 

julgadoras e a sugestão de encaminhamento foi aprovado por unanimidade. 

 

2. Expansão de uma vaga para o Edital 51/2014, na área de Engenharia de Produção, subárea 

Processos de Fabricação. Conforme apresentado pelo diretor do CECS, houve recomendação da 
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comissão julgadora para aproveitamento do segundo colocado. A solicitação foi aprovada pela 

Comissão, com uma abstenção.  

 

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 

com as sugestões da última reunião e em rediscussão, houve novas sugestões, dentre elas, a 

Comissão propôs incluir no Artigo 1º, um novo inciso que conste a informação para deliberação 

sobre a expansão de vagas, antiga “duplicação de vagas”, visto que essa atribuição não consta na 

resolução anterior. Ainda no mesmo artigo, retirar o inciso II e criar  parágrafo único que 

mencione esse disposto, com um caráter de excepcionalidade. A resolução será atualizada de 

acordo com as sugestões e retornará para apreciação, na próxima reunião.  

 

 


