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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 8 de agosto de 2014, às 14h, nas 

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

dos Estados, 5001, Bangu, Santo André, SP. A reunião foi presidida pelo magnífico reitor Klaus 

Capelle e contou com a presença dos seguintes membros: Dácio Roberto Matheus, vice-reitor; Daniel 

Pansarelli, pró-reitor de extensão; Gustavo Martini Dalpian, pró-reitor de pós-graduação; Harki 

Tanaka, pró-reitor de pesquisa; Igor Leite Freire, representante docente do CMCC/ConsUni; Marcelo 

Bussotti Reyes, vice-diretor do CMCC; Marcelo Modesto da Silva, vice-diretor do CECS; Marcos de 

Abreu Ávila, representante docente do CCNH/ConsEPE; Raquel de Almeida Ribeiro, representante 

docente do CCNH/ConsUni; Rodrigo Fresneda, representante docente do CMCC/ConsEPE. Não 

votantes: Aline Regina Bella e Felipe Vasconcellos de Siqueira, assistentes em administração da 

Secretaria-Geral; professores Jorge Tomioka e Ramón Vicente Garcia Fernandez e a secretária-geral 

Soraya Cordeiro. 

 
1. Sugestão de nomes para formação de Comissão Julgadora de concurso dos editais nº 41, 42, 43, 

49, 50 e 51/2014, além de uma complementação de nomes para o concurso nº 20/2014. Relatadas 

pelo diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) e postas 

em discussão, não houve manifestações contrárias. Comissões aprovadas. Com o objetivo de 

facilitar as aprovações dos nomes para tais comissões, professor Klaus sugeriu uma alteração no 

procedimento. Ao invés de cada diretor de Centro relatar os nomes individualmente, que as 

comissões sejam apresentadas em bloco, uma vez que os nomes já são discutidos e aprovados pelo 

Conselho do Centro demandante e que haja manifestação apenas em casos onde houver divergências 

do inicialmente proposto. Medida operacional votada e aprovada por unanimidade. 

 
2. Homologação da duplicação da vaga referente ao concurso nº 127/2013. Aprovada por 

unanimidade. 
 
3. Redistribuições: a) professor Fernando Augusto de Oliveira Ribeiro, oriundo da Universidade 

Federal  de São Paulo. Sem discussões, a redistribuição foi aprovada por unanimidade; b) professora 

Thaís Maia Araújo oriunda da Universidade de Brasília. Professor Marcelo Modesto informou que 

essa solicitação foi aprovada pelo Conselho do CECS; justificou tal solicitação também em razão da 

dificuldade de encontrar profissionais na área de Engenharia Aeroespacial que, somente em 2013,  

perdeu dois docentes e perderá outro neste ano. Em discussão, solicitou-se a apresentação de um 

parecer mais detalhado por parte da Coordenação do Curso da Engenharia Aeroespacial na próxima 

reunião desta Comissão; c) professora Laurita Ricardo de Salles, oriunda da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. Professor Klaus informou que se trata de uma solicitação do Grupo de 

Trabalho criado pelo Conselho Universitário, responsável pelo estudo de viabilidade de implantação 

do Bacharelado em Arte e Tecnologia (BAT). Informou ainda que, caso a redistribuição seja 

aprovada, a vaga não onerará os Centros, pois será utilizada uma das vagas disponíveis na Reitoria. 

Explicou que essa professora trabalha na área de artes visuais e tecnologia e também com artes 
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plásticas e que além de ser alocada para auxiliar na estruturação do BAT, a professora poderá 

ministrar aulas de artes como disciplinas livres. Em discussão, houve vários questionamentos, 

dentre eles, a alocação da professora, caso o BAT não seja criado, ao que professor Klaus 

informou que há manifestão favorável por parte da Coordenação do Curso em Politicas Públicas. 

Houve considerações favoráveis à redistribuição, considerando a expertise da profissional em 

produtos culturais, interface com a inovação e afinidade com a interdisciplinaridade, além da 

demanda de aulas de artes por parte dos alunos do Bacharelado em Ciências e Humanidades, o 

que faz essa profissional possuir muitas frentes de atuação na UFABC. Decidiu-se não aprovar a 

redistribuição nesse momento, para que, na próxima reunião, sejam apresentados dois pareceres 

quanto à questão, sendo um do próprio GT e outro da Coordenação do Curso das Políticas 

Públicas.  

 
4. Edital para contratação para professores visitantes.  A secretária-geral, Soraya, mencionou a 

ausência de um disposto nesse edital que estabeleça um prazo máximo para que os professores 

aprovados no processo seletivo simplificado assinem o contrato de trabalho. Informou que essa 

ausência poderá atrasar a atuação efetiva desses professores. Sugeriu o prazo de 30 dias, caso o 

professor tenha residência nacional e 60 dias para os professores que residam no exterior. Sugeriu-se 

estabelecer 30 dias, prorrogáveis “a critério da administração”. Professor Klaus sugeriu 45 dias para 

ambos os casos, pois o termo “a critério da adminstração’ poderia ferir o princípio da isonomia. 

Decidiu-se aprovar uma das duas sugestões, prioritariamente a primeira, caso não haja conflitos 

legais quanto a menção “a critério da administração”. A Secretaria-Geral consultará a 

Superintendência de Gestão de Pessoas e comunicará a esta Comissão na próxima reunião.  
 
5. Atribuição da presidência das comissões julgadoras, também a docentes da UFABC. Professor 

Klaus explicou que na reunião passada, houve essa solicitação, uma vez que sempre se atribuiu essa 

presidência à membros externos. Considerou que, atualmente, os docentes da UFABC estão em 

condições de presidir tais comissões e em discussão destacou-se apenas o fato de observar-se a 

experiência dos membros (membro sênior).  Aprovado por unanimidade.   

 

6. Em razão do avançado das horas, a revisão da Resolução ConsUni nº 19 que criou esta 

Comissão será analisada na próxima reunião. 

 


