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Sessão Ordinária de 05 de outubro de 2015. 
 
Expediente:  Solicitação de abertura de Processos Seletivos para Professor Visitante 
na Área de Física 
 
Relator: Ronei Miotto 
 
Contexto e Histórico: 
 

Trata-se de solicitação de abertura de dois Processos Seletivos para Professor 

Visitante nas áreas de Física de Interações Fundamentais e Informação Quântica, 2 

vagas, e Física da Matéria Condensada e Interdisciplina, 2 vagas. A realização de tais 

processos está amparada pelas Leis nº 8.745/1993, nº 12.772/2012 e nº 12.863/2013, a 

Portaria Interministerial MPOG/MEC nº 131, de 9 de junho de 2004 e a Resolução nº 

176 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). A área de Física conta 

hoje com aproximadamente 63 docentes permanentes e 1 visitante, sendo responsável 

pela oferta de um número considerável de disciplinas do BC&T. A necessidade de 

contratação dos visitantes justifica-se por diversas razões:  1. recentemente um dos dois 

professores visitantes da área pediu rescisão; 2. um docente da área encontra-se afastado 

para estágio de pós-doutoramento no exterior e a solicitação de afastamento de outro 

docente será analisada na reunião do ConsCCNH de 05/10;  3. um dos docentes da área 

foi aprovado em concurso público em outra instituição e já comunicou por escrito à 

Direção do Centro que pedirá seu desligamento da UFABC ao final do quadrimestre 

letivo; e 4. uma docente da área solicitou, recentemente, afastamento para tratamento de 

saúde.  
 
Avaliação: 
 

Diante das justificativas apontadas, parece claro que a manutenção da oferta de 

disciplinas para os alunos de graduação justifica plenamente a solicitação apresentada 

pela Coordenação do Bacharelado em Física. Os editais específicos parecem adequados 

e atendem às necessidades do Curso.    
 
Conclusão: 
 

 Aprovação da solicitação tal como apresentada.   


