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ATO DECISÓRIO DO CMCC Nº 02 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016.

 

O DIRETOR DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E 

COGNIÇÃO, nomeado pela portaria nº 834, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 

29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e considerando:  

 As considerações e discussões realizadas na sua 11ª Sessão Ordinária de 2016; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Regulamentar no âmbito do CMCC Diretrizes para Composição de 

Comissão Especial responsável pela avaliação de processo de promoção funcional para a Classe 

E de Professor Titular de Carreira de Magistério Superior da UFABC, nos termos do anexo I. 

 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor 
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ANEXO I - DIRETRIZES PARA COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO 

ESPECIAL RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DE PROCESSO DE 

PROMOÇÃO FUNCIONAL PARA A CLASSE E DE PROFESSOR 

TITULAR DE CARREIRA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFABC 

 

 

Estas diretrizes têm por objetivo orientar a elaboração de Composição de Comissão 

Especial responsável pela avaliação de processo de promoção funcional para a Classe E de 

Professor Titular de Carreira de Magistério Superior da UFABC, conforme artigo Art. 3º da 

resolução Consuni nº 161 de 2016, reproduzido a seguir: 

 

Art. 3º A Comissão Especial de Avaliação será composta por 4 (quatro) membros, sendo 3 (três) 

externos e 1 (um) interno à UFABC, este último sem direito a voto, além de 2 (dois) suplentes, sendo (1) um 

interno e (1) um externo. 

 

§1º Os membros externos que comporão a Comissão Especial de Avaliação deverão ser professores 

titulares, oriundos de áreas do conhecimento afins à do requerente. 

 

§2º Os nomes para a composição da Comissão Especial de Avaliação serão propostos pelo Centro em que o 

requerente está lotado e deverão ser submetidos à Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o 

Magistério Superior da UFABC (Comissão de Vagas) para deliberação e definição de sua presidência, 

observadas as situações de conflitos de interesse previstas em lei, entre os membros da Comissão Especial de 

Avaliação e o requerente. 

 

A seguir o detalhamento das recomendações para cada uma das etapas: 

 

 

1. Nomes Internos para a Comissão Especial 
 

Será elaborado e mantido pela secretaria do ConCMCC um banco de dados dos docentes 

titulares da UFABC, contendo o nome, o centro de lotação, a área de ingresso, o link do 

currículo lattes e o seu tempo de efetivo exercício na UFABC. 

 

O docente a ser avaliado poderá encaminhar ao Conselho de Centro uma lista de 3 membros 

desse banco de dados como sugestão para membro titular e/ou apontar nomes que configurem 

conflito de interesse (destacando o tipo de conflito). 

 

O ConCMCC analisará a lista encaminhada pelo docente, o banco de dados, o histórico de 

bancas para titulares no centro e indicará os membros titular interno e suplente. 

 

2. Nomes Externos para a Comissão Especial 

 

As indicações dos membros externos, titulares e suplentes, deverão obedecer aos seguintes 

critérios e etapas: 
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i) O membro interno titular, ouvindo o seu suplente, deverá apresentar ao conselho de 

centro uma lista com pelo menos 6 nomes externos de docentes da carreira de 

Professor Titular,  em ordem de prioridade. 

ii) O conselho de centro analisará a lista e indicará os membros titulares e os suplentes. 

iii) A lista completa, titular e suplente interno e titulares e suplentes externos serão 

encaminhados para a comissão de vagas. 


