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Expediente: Composição da banca para concurso de professor adjunto, área Biologia
– Subárea: Processos Cognitivos de Aprendizagem; Edital nº 227/2016
Relator: Danilo Centeno
Contexto e Histórico:
Para o concurso da área Biologia – Subárea: Processos Cognitivos de Aprendizagem
Edital 227/2016 foram deferidas 17 inscrições que concorrerão à 1 (uma) vaga. A
composição da banca conta com 3 docentes titulares e 5 docentes suplentes. Dos
membros titulares indicados, 2 são docentes externos e um docente interno à UFABC.
Todos possuem experiência na área de aprendizagem, seja na produção bibliográfica
ou em projetos de pesquisa e extensão. Todos possuem ainda alguma experiência em
comissões julgadoras e estão lotados no Estado de São Paulo.
Com relação aos membros suplentes, todos possuem experiência na área. Três são
externos à UFABC. Destes, 2 possuem experiência em comissões julgadoras, sendo
um deles bolsista produtividade 1D.
Os demais suplentes são internos à UFABC também com experiência na área e em
comissões julgadoras.
Ainda, junto ao formulário de solicitação de banca julgadora, a solicitante anexa um
documento explicitando a ordem de substituição de membros da banca, caso seja
necessário.
Avaliação:
A banca está adequada para o concurso restando apenas algumas dúvidas. A primeira
é se o anexo poderá acompanhar o formulário de solicitação que será encaminhado às
outras instâncias. Em caso negativo, sugiro a descrição textual no campo “Justificativa
para que a comissão de vagas analise a ordem de prioridade de nomes”.
O segundo ponto diz respeito justamente a este anexo, onde consta como primeiro
suplente interno um docente que não está listado no formulário. Fica, portanto, a
dúvida se o docente não foi incluído erroneamente no formulário ou se no anexo
consta indevidamente o nome do docente.
Conclusão:
Sanadas estas dúvidas este relator é favorável a aprovação da solicitação.
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