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Sessão Ordinária de 13 de junho de 2016. 
 

Expediente: “Expansão de vagas para concurso de professor adjunto (edital 
151/2015), área de Química, subárea: Ensino" 
 

Relator: Dalmo Mandelli 
 
Contexto e Histórico: 
Em 09/10/2015 foi divulgado o Edital 151/2015 destinado a selecionar candidatos por 
meio de concurso público para o cargo de Professor do Magistério Superior na Área 
de Ensino, Subárea: Ensino de Química. O concurso foi realizado entre os dias 11 e 
13 de abril de 2016. O resultado foi divulgado em 15/04/2016 por meio do Edital Nº 
086/2016, onde se lê:  
 
“Homologar o resultado final do concurso público de provas e títulos para provimento 
de cargos da carreira de Magistério Superior referente ao Edital n° 151/2015, de 09 de 
outubro de 2015, publicado no DOU nº 195, de 13 de outubro de 2015, Seção 3, 
página 32, área: Ensino, subárea: Ensino de Química, 01 (uma) vaga”. Foram assim 
classificados dois candidatos: 
 

1º Solange Wagner Locatelli  
2º Allan Moreira Xavier 

 
Como havia previsão de preenchimento de apenas uma vaga, foi chamada, a  
1ª colocada, Solange Wagner Locatelli. Ainda no dia 15/04/2016 a Comissão 
Julgadora do Concurso fez uma recomendação positiva sobre o candidato classificado 
em segundo lugar, Allan M. Xavier. Foram ressaltados o ineditismo e inovação de sua 
proposta de pesquisa, o alinhamento com o projeto pedagógico da UFABC, além dos  
domínios de conteúdos educacionais e técnico-científicos do candidato.  
 

Diante desta recomendação, os membros da Coordenação do Curso de Licenciatura 
foram consultados e se mostraram favoráveis à expansão de vaga do Edital 151/2015, 
com o preenchimento desta pelo candidato aprovado em 2º Lugar, Allan Moreira 
Xavier. No dia 28/04/2016 foi realizada uma reunião plenária conjunta envolvendo os 
cursos de Bacharelado e Licenciatura em Química, onde, entre outras deliberações, 
decidiu-se: 
 

“pleitear 5 das 12 vagas pertencentes ao CCNH, sendo que uma destas vagas irá para 
a Licenciatura em Química - que poderá ser preenchida pelo aprovado em 2º. lugar no 
concurso ref. edital 151/2015, via solicitação de expansão de vagas. A Licenciatura em 
Química se compromete a aumentar sua participação nos oferecimentos de disciplinas 
do BC&T, para pelo menos mais 12 créditos, mediante a vaga adicional.” 
 

Em 11/05/2016 a Coordenação da Licenciatura em Química solicita, via e-mail, a 
inclusão de item de pauta no expediente desta reunião do Conselho do CCNH. No e-
mail é esclarecido que se trata de pedido de expansão de vagas no concurso ref. ao 
edital 151/2015, que possui segundo colocado aprovado (Dr. Allan Moreira Xavier) e 
devidamente referendado pela Coordenação da Licenciatura em Química e pelas 
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plenárias do Bacharelado e da Licenciatura em Química.  
 
Avaliação: 
O candidato foi aprovado no concurso do edital 151/2015 e tem o perfil e projeto de 
pesquisa referendados pela comissão julgadora. Os membros da Coordenação do 
Curso de Licenciatura foram consultados e se mostraram favoráveis à expansão de 
vaga, que também foi aprovada em reunião plenária conjunta envolvendo os cursos de 
Bacharelado e Licenciatura em Química 
 
Conclusão: 
Pelo exposto acima, essa relatoria é favorável à aprovação da proposta. 


