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Sessão Ordinária de 13 de abril de 2015. 
 
 

Expediente  item 8: Solicitação de redistribuição Prof. Eduardo Borba  
 
Relator: Ronei Miotto 
 
Contexto e Histórico: 
 
Trata-se de solicitação de Redistribuição do Prof. Eduardo Borba da UFABC para o 
Departamento de Botânica da Universidade Federal de Minas Gerais. Conforme 
documentação que instrui o processo, o Prof. Borba apresenta razões de ordem 
profissional e pessoal para seu pedido. Todavia, é preciso deixar claro que as 
justificativas apresentadas pelo prof. Borba não estão em análise. O que está em tela 
é tão somente o cumprimento dos ritos e exigências necessárias ao processo de 
redistribuição. Nesse tocante, o prof. Borba apresenta documentação, em particular o 
Ofício BOT 001/2015, onde o Departamento de Botânica da UFMG declara sua 
concordância com o processo de redistribuição e a existência de vaga a ser concedida 
à UFABC em contrapartida à cessão do docente.  Consultados, o Bacharelado em 
Ciências Biológicas, a Licenciatura em Ciências Biológicas e o Programa de Pós-
Graduação em Evolução e Diversidade analisaram a solicitação e concluíram que, 
apesar da importância do prof. Borba em todos esses cursos, não existem obstáculos 
ao prosseguimento do seu pedido de redistribuição. Todavia, é importante destacar 
que todos os pareceres indicam claramente que uma vaga na mesma área ou em área 
correlata deve ser disponibilizada como contrapartida à redistribuição do prof. Borba. 
 
Avaliação: 
 
Tendo em vista que o processo está instruído adequadamente, estando presentes toda 
a documentação comprobatória e os pareceres das respectivas áreas, não existem 
obstáculos ao deferimento da solicitação.  
 
Conclusão: 

Esse relator é favorável ao deferimento da solicitação condicionada à contrapartida de 
uma vaga de professor doutor em regime de dedicação exclusiva e que o concurso a 
ela relacionado ocorra em área de concentração correlata ao do prof. Borba, como 
indicado pelos cursos da área de Ciências Biológicas.    

 
 

 


