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Sessão Ordinária de 08 de dezembro de 2014. 
 
Expediente 4: Comissão julgadora do concurso da área de Filosofia, subárea Tópicos 
de Educação – Edital 138/2014 

Relatoria: Relator Leonardo Lira e professor Paulo Tadeu da Silva (parecerista) 
 

Contexto e Histórico: 

A presente proposta refere-se à composição da Comissão Julgadora do 
concurso público para provimento de cargo efetivo de Professor Adjunto A – Nível I, da 
carreira do magistério superior na área de Filosofia (Subárea: Tópicos de Educação), 
nos termos do edital 138/2014.  

Realizada a homologação dos candidatos inscritos (com um total de 58 
inscrições deferidas), a coordenação da Licenciatura em Filosofia, em conjunto com os 
docentes responsáveis pela condução da proposta de edital, elaborou uma lista dos 
membros da banca. Dessa forma, a Comissão julgadora é composta por docentes 
com grande experiência de pesquisa na área, conforme as informações presentes em 
seus respectivos Currículos Lattes. 
 

Avaliação: 
Conforme ressaltado anteriormente, a comissão julgadora é composta por 

pesquisadores com larga experiência na área e subárea do concurso. Dentre os 
membros titulares, estão dois bolsistas de Produtividade em Pesquisa do CNPq, a 
saber, a Profa. Dra. Elisete Medianeira Tomazetti (UFSM) e o Prof. Dr. Pedro Angelo 
Pagni (UNESP), o que evidencia a alta qualidade dos mesmos.  

A banca conta ainda com duas professoras da UFABC entre os membros 
titulares, a saber, a Profa. Dra. Marília Mello Pisani e a Profa. Dra. Marinê de Souza 
Pereira. Cumpre ressaltar que a Profa. Dra. Marília Mello Pisani pertence à área de 
Ensino de Filosofia, subárea diretamente correlacionada com a área e subárea do 
concurso, e, Profa. Dra. Marinê Souza Pereira é vice-coordenadora do curso de 
Licenciatura em Filosofia e também coordenadora do subprojeto PIBID da Licenciatura 
em Filosofia.  

Dentre os membros suplentes estão o Prof. Dr. Celso do Prado Ferraz de 
Carvalho (UNINOVE), docente do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
UNINOVE, e o Prof. Dr. Luiz Fernando Barrére Martin, atual vice-coordenador do 
Bacharelado em Filosofia.  

No mais, o formulário de preenchimento “Banca para aprovação pela 
Comissão de Vagas” foi adequadamente preenchido e, após aprovação pelo 
ConsCCNH, poderá ser remetido à Comissão de Vagas.Pelo exposto, tendo em vista o 
parecer favorável de representante docente da coordenação de curso da área de 
Filosofia, o professor Dr. Paulo Tadeu da Silva, e, considerando o enunciado do artigo 
004, inciso XX do regimento do ConsCCNH,  e o teor da comunicação interna 
nº40/2012 (origem: Reitoria. Assunto: Instruções para realização de concursos 
docentes para o Magistério Superior), a relatoria avalia pela adequação da nomeação 
da comissão julgadora do concurso de edital 138/2014.  
                Conclusão: O parecer da relatoria é favorável à aprovação da banca, tal como 
sugerida.  


