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Sessão Ordinária de 26 de fevereiro de 2018.
Expediente: Composição de banca para concurso de professor adjunto, área Ciências
Biológicas – subárea Educação em Saúde; Edital nº 227/2016
Relator: Dalmo Mandelli
Contexto e Histórico: Trata-se de relato sobre as bancas de professores avaliadores
para o concurso na área de Biologia (subárea Educação em Saúde). Neste edital está
prevista a contratação de um docente, havendo uma (1) vaga e vinte (20) candidatos.
A coordenação do Curso de Ciências Biológicas enviou o formulário com solicitação
de composição de comissão julgadora para aprovação da comissão de vagas.
Adicionalmente enviou arquivo bem organizado onde são indicados os docentes
indicados, a ordem para substituição de membros da banca separados por membro
interno, 1º membro externo e 2º membro externo. A tabela também traz a
especialidade de cada membro, o que ajudou muito na elaboração do parecer. A
Coordenação do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas informa que todos os
docentes foram consultados quanto sua disponibilidade e ausência de conflito de
interesse. A tabela enviada contempla as recomendações da comissão de vagas da
UFABC:
1) a escolha das bancas está feita de modo que, caso sejam necessárias
reconfigurações entre titulares e suplentes, em virtude de intempéries, será mantida a
adequação de suas composições para o concurso em questão;
2) estão explicitadas as indicações de suplência para cada respectivo titular, se
necessário;
3) está sendo indicado o membro da banca que poderá assumir a presidência, caso
haja impossibilidade de participação do presidente titular.
Avaliação: a coordenação procurou indicar docentes com experiência na área de
Ensino de Biologia ou na área de Educação Sexual. Trata-se de uma situação atípica
com vários concursos concomitantes. A composição da banca original indicada pela
coordenação do curso foi mantida, visto que qualquer mudança poderia afetar os
demais concursos. A maior crítica é a falta de docentes bolsistas CNPq como titulares.
Porém há uma carência na área neste sentido. Existe um docente suplente externo
que é bolsista 1D (terceiro suplente). Pensou-se em colocá-lo como titular. No entanto,
após conversa com a Coordenação, verificou-se que este docente está como suplente
em outros concursos, podendo ser eventualmente usado em caso de emergência. O
ponto positivo é que todos tem experiência em bancas, sendo que o segundo titular já
participou de 14 bancas e deverá auxiliar bastante no processo.
Sugiro ainda que, no caso de ausência do presidente, assumiria o 1º suplente. Para
eventual ausência do 2º ou do 3º titular, entraria o segundo e ou o 3º suplente, como
indicado pela Coordenação do Curso.
Conclusão:
Favorável à aprovação da banca, como indicado pela Coordenação do Curso.
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