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Sessão Ordinária de 07 de dezembro de 2015. (11ª Sessão) 
 
 
Expediente: Solicitação de redistribuição Prof. João Lago, docente da UNIFESP 
(Química) 
 
Relator: Wagner Alves Carvalho 
 
Contexto e Histórico: A Chamada Pública Nº 001/2014 definiu as condições para o 
preenchimento de cargos docentes mediante redistribuição de outras Universidades 
Federais para a UFABC.. Após o fluxo de análise previsto na Resolução CCNH nº 
01/2014, a direção do Centro encaminhou o pedido do Prof. Dr. João Henrique Ghilardi 
do Lago, atualmente pertencente ao quadro docente da Unifesp, campus Diadema. 
Após análise em plenária do bacharelado em química, declarou-se interesse pela 
redistribuição do docente, computando-se na votação 22 votos favoráveis e 1 contrário 
ao pedido. Desta forma, a aprovação da redistribuição é apresentada a este Conselho 
para apreciação. 

 
 
Avaliação: Dada a manifestação favorável da plenária do Bacharelado em Química e 
do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia / Química, bem como a 
adesão do proponente ao quadro de docentes atual, a experiência em magistério 
superior, a produção científica e a potencial inserção na pós-graduação, com dados 
que podem ser verificados no Lattes do candidato, a redistribuição do docente é de 
grande interesse para este Centro. 

 
 

Conclusão: Considerando a avaliação positiva feita pela plenária do Bacharelado em 
Química e pela Coordenação da Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia / Química, 
esta relatoria é favorável à aprovação da solicitação de Redistribuição do Prof. Dr. 
João Henrique Ghilardi do Lago. Solicita ainda que, caso não haja objeções, este 
assunto seja remetido à Ordem do Dia desta Sessão. 

 


