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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 Biotecnologia Vegetal; 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 Biotecnologia Vegetal). Neste edital está 
prevista a contratação de um docente, havendo uma (1) vaga e vinte e um  (21) 
candidatos. Infelizmente não havia uma indicação da coordenação do curso com as 
especialidades, bem como as indicações de suplência para cada respectivo titular, 
como recomenda a 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 produção científica 
relevante e experiência na área do concurso. Tanto o Presidente como o 1º titular são 
membros externos e bolsistas CNPq nível 2. O 3º titular é docente na UFABC. A 
composição da banca original indicada pela coordenação do curso foi mantida. Sugiro 
que, no caso de ausência do presidente (1º titular), assumiria o 1º suplente. Para 
eventual ausência do 2º titular, entraria o 2º suplente, todos externos à UFABC e 
bolsistas produtividade em pesquisa do CNPq. Para eventual ausência do 3º titular 
assumiria o 3º suplente, também docente da UFABC. 

 
 
Conclusão: 
Favorável à aprovação da banca como indicado pela Coordenação do Curso. 
 
 


