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Sessão Ordinária de 15 de fevereiro de 2015. 
 
 
Ordem do dia ou Expediente: Composição de banca do Concurso para Professor 
Adjunto Edital 151/2015 - Ensino de Química 
 
Relator: Wagner Alves Carvalho 
 
Contexto e Histórico: 
Trata-se de indicação de nomes para composição de banca do Concurso para 
Professor Adjunto Edital 151/2015 - Ensino de Química. Foi identificada a inscrição de 
18 candidatos.  
De acordo com a coordenação do Curso de Licenciatura em Química, os nomes 
surgiram a partir de consulta aos docentes do Ensino de Química. Inicialmente, foi 
solicitado aos docentes sugestões de nomes que poderiam compor a banca do 
concurso e que não teriam conflitos de interesses. Após este levantamento inicial, 
consensualmente, foi elaborada uma ordem de prioridades e iniciados os contatos por 
telefone e por e-mail. Após este processo, a lista final foi encaminhada para os 
docentes do Ensino de Química para uma última conferência e concordância com a 
composição.  
Em relação aos titulares, foram indicados o atual Coordenador do Curso de 
Licenciatura em Química da UFABC como Presidente, uma docente do IFSP e uma 
docente da UNESP. Não houve indicação do quarto titular, já que isso se faz 
necessário apenas quando o número de inscritos supera a 25 candidatos.  
Já os suplentes são, na ordem: da Universidade Federal de Juiz de Fora, da 
UNICAMP, da UNIFESP, da UFABC, da UNICAMP e da UNIFAL, totalizando 6 
suplentes. Segundo a coordenação do Curso de Licenciatura em Química, todos os 
indicados foram contatados por telefone ou por e-mail e confirmaram disponibilidade 
para os dias 11, 12 e 13 de abril (data sugerida pela Sugepe). Também foi conferido se 
não havia a existência de conflitos de interesses. Nenhum dos nomes indicados possui 
publicação conjunta com os candidatos e nem vínculo de orientação.  
A Sugepe informou que há uma portaria orientando para que todos os membros sejam 
do Estado de São Paulo. Assim, deverá ocorrer reembolso da passagem rodoviária e 
de diárias. No caso dos nomes sugeridos, todos os titulares são do Estado de São 
Paulo. No caso dos suplentes, das 6 indicações, 4 são do Estado de São Paulo. Os 
outros dois membros suplentes são de cidades do sul de Minas Gerais, sendo possível 
o translado de ônibus destes membros. 
 
Avaliação: 
Não foi identificado conflito de interesses entre os nomes propostos e os candidatos 
inscritos.  
Os docentes sugeridos tem produção científica considerável, confirmada em seus 
currículos Lattes, porém nenhum é bolsista produtividade do CNPq. Apesar disso, e 
apesar de não ter ocorrido uma reunião formal da plenária do Curso para aprovação 
dos nomes, esta relatoria considera que as indicações devem ser encaminhadas à 
Comissão de Vagas. 
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Conclusão: 

O relator é favorável à composição da banca como sugerida, com a sugestão de 
que todas as proposições de bancas devam ser aprovadas em plenária do 
Curso. 

 


