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1

SÚMULA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE VAGAS DOCENTES. Aos

2

quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h30m, reuniu–se virtualmente pela

3

plataforma Zoom, sob a presidência da Coordenadora Geral da Unicamp Professora Doutora MARIA

4

LUIZA MORETTI, e com a presença dos seguintes membros: Rachel Meneguello, Maria Helena

5

Baena de Moraes, Márcio Antonio Cataia, Marco Aurélio Zezzi Arruda, Jefferson Cano, Anderson de

6

Rezende Rocha e Luis Fernando Mercier Franco. Justificou ausência à Sessão o Professor Doutor

7

Ivan Felizardo Contrera Toro, sem substituição e o Professor Doutor Paulo Adriano Ronqui, sendo

8

substituído pelo Professor Doutor Jefferson Cano. Havendo número legal, a Senhora Presidente inicia

9

a reunião. Em seguida submete para apreciação a Súmula da 1ª Reunião Ordinária, realizada em 07

10

de março de 2022. Consulta se há observações. Não havendo observações, a Súmula é Aprovada,

11

por unanimidade. Em seguida passa à ORDEM DO DIA, a Senhora Presidente coloca em discussão

12

os itens da pauta que tratam de: A – CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR – Solicitações – 01)

13

Proc. nº 02-P-16595/19 – FCM – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC, analisou a

14

solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de recursos para mudança de regime de trabalho da

15

Profa. Dra. GLADYS GRIPP BICALHO, nível MS-3.1, de RTP para RTC, junto à Faculdade de Ciências

16

Médicas. 02) Proc. nº 02-P-9603/18 – FCM – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC,

17

analisou a solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de recursos para mudança de regime de

18

trabalho do Prof. Dr. ANDREI FERNANDES JOAQUIM, nível MS-5.1, de RTP para RTC, junto à

19

Faculdade de Ciências Médicas. 03) Proc. nº 02-P-4660/22 – FCM – A CVD tomou ciência da

20

Informação PRDU/GQDOC-073/22, analisou a solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de 01

21

(uma) vaga e recursos para abertura de processo seletivo sumário para contratação emergencial de

22

01 (um) Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, na área de Audiologia, nas disciplinas FN 603, FN

23

401 e FN 636, junto ao Departamento de Desenvolvimento Humano e Reabilitação, em substituição à

24

Profa. Dra. MARIA ISABEL RAMOS DO AMARAL, que usufruirá licença-maternidade no 2º

25

semestre/2022. 04) Proc. nº 38-P-31126/21 – FENF – A CVD tomou ciência da Informação

26

PRDU/GQDOC-081/22, analisou a solicitação da Unidade e autorizou: a) Atribuição de 01 (uma) vaga

27

e recursos para aproveitamento do processo seletivo sumário que tramitou sob o nº 38-P-31126/21,

28

para contratação emergencial de 01 (um) Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, na área de

29

Enfermagem em Saúde Coletiva, em substituição à Profa. JULIANE ANDRADE (vaga 554), que se

30

encontra gestante, com data provável do parto para abril/2022; e b) Substituição da vaga nº 299 pela

31

vaga nº 554, que será utilizada para convocar a primeira candidata aprovada no Processo Seletivo

32

Sumário supracitado. Desse modo, a vaga nº 554 ficará atrelada à primeira candidata e a vaga nº 299

33

ficará atrelada à segunda candidata do processo 38-P-31126/21. B – CARREIRA DO MAGISTÉRIO

34

SECUNDÁRIO TÉCNICO – Solicitações – 05) Proc. nº 13-D-7579/22 – COTIL – A CVD tomou ciência

35

da Informação PRDU/GQDOC-71/22, analisou a solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de 01

36

(uma) vaga e respectivos recursos para realização de processo seletivo sumário para contratação

37

temporária de 01 (um) docente, no nível inicial da carreira MST, em jornada de 40 horas semanais,

38

para as disciplinas de Inglês e Inglês Técnico, junto ao Departamento de Ciências Humanas e

39

Linguagens, em substituição à Profa. ALDA MARIA ROSSI, enquanto perdurar a licença saúde. 06)

40

Proc. nº 01-D-18426/21 – COTIL – A CVD tomou ciência do Despacho CGU-82/22 e da Informação

2

1

PRDU/GQDOC-75/22, analisou a solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de 06 (seis) vagas e

2

respectivos recursos para realização de processo seletivo sumário para contratação temporária de 06

3

(seis) docentes, no nível inicial da carreira MST, em jornada de 40 horas semanais, junto ao

4

Departamento de Saúde, para supervisionar o estágio obrigatório necessário para a formação técnica

5

e profissional em enfermagem dos estudantes que ficaram pendentes de realizar o estágio no ano de

6

2021 devido às restrições impostas pela pandemia. 07) Proc. nº 13-D-11999/22 – COTIL – A CVD

7

tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-91/22, analisou a solicitação da Unidade e autorizou a

8

atribuição de 01 (uma) vaga e respectivos recursos para realização de processo seletivo sumário para

9

contratação temporária de 01 (um) docente, no nível inicial da carreira MST, em jornada de 20 horas

10

semanais, junto ao Departamento de Ciências Humanas e Linguagens, para a disciplina de Geografia,

11

em substituição ao Prof. ALBERTO LUIZ DOS SANTOS, desligado em 09.02.22, que estava

12

substituindo parcialmente a Profa. SUSY MARY BERTAGNA JACINTHO, designada para a função de

13

Diretora Acadêmica do Colégio. 08) Proc. nº 12-D-5808/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da

14

Informação PRDU/GQDOC-43/22, analisou a solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de 01

15

(uma) vaga e respectivos recursos para realização de processo seletivo sumário para contratação

16

temporária de 01 (um) docente, em jornada de 20 horas semanais, junto ao Departamento de

17

Alimentos, em substituição à Profa. ANA LOURDES NEVES GANDARA, aposentada em 16.04.21. 09)

18

Proc. nº 12-D-5821/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-37/22,

19

analisou a solicitação da Unidade e autorizou atribuição de 01 (uma) vaga e respectivos recursos para

20

aproveitamento de candidato aprovado no processo seletivo sumário, que tramitou sob nº 12-P-

21

22479/21, para contratação temporária de 01 (um) docente em fila de classificação, no nível inicial da

22

carreira MST, em jornada de 20 horas semanais, junto ao Departamento de Eletroeletrônica, em

23

substituição à Profa. VERA LÚCIA DE MATOS PIRES GOMES, que solicitou usufruir períodos de

24

licenças-prêmio e férias, a partir de 01.11.22, com previsão de aposentadoria para 21.11.23. 10) Proc.

25

nº 12-P-16496/21 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-87/22, analisou

26

a solicitação da Direção do Cotuca e, com base no Despacho PG-1553/22, autorizou, em caráter

27

excepcional, para que não haja prejuízos acadêmicos e interrupção das atividades didáticas, a

28

prorrogação do contrato emergencial da Profa. PAULA DE PAULA MENEZES BARBOSA – MST-II-C,

29

em jornada de 40 horas semanais, a partir de 11.07.22, por mais 365 dias ou até que se realize o

30

concurso público e se admita o candidato aprovado, em substituição às 20 horas semanais do Prof.

31

RAFAEL RESENDE MALDONADO, falecido em 03.04.21, e substituição das 20 horas semanais da

32

Profa. ANA LOURDES NEVES GANDARA, aposentada em 17.04.21, junto ao Departamento de

33

Alimentos. 11) Proc. nº 12-P-14368/19 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação

34

PRDU/GQDOC-89/22, analisou a solicitação da Direção do Cotuca e, com base no Parecer PG-

35

905/22, autorizou, em caráter excepcional, para que não haja prejuízos acadêmicos e interrupção das

36

atividades didáticas, a prorrogação do contrato emergencial do Prof. WILLIAM JOSÉ VICENTE – MST-

37

II-C, em jornada de 40 horas semanais, a partir de 12.08.22, por mais 365 dias ou até que se realize

38

o concurso público e se admita o candidato aprovado, em substituição ao Prof. SAMUEL ANTÔNIO

39

DE OLIVEIRA, aposentado em 01.11.19, junto ao Departamento de Processamento de Dados. 12)

40

Proc. nº 12-P-20844/14 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-88/22,

3

1

analisou a solicitação da Direção do Cotuca e, com base no Parecer PG-902/22, autorizou, em caráter

2

excepcional, para que não haja prejuízos acadêmicos e interrupção das atividades didáticas, a

3

prorrogação do contrato emergencial do Prof. FREDERICO LUCIANO DEMOLIN – MST-II-C, em

4

jornada de 20 horas semanais, a partir de 12.09.22, por mais 365 dias ou até que se realize o concurso

5

público e se admita o candidato aprovado, em substituição à Profa. VERA LÚCIA DE MATOS PIRES

6

GOMES, designada para a função de Diretora Associada do Colégio, cujo mandato finda em 31.10.22.

7

A docente solicitou a partir de 01.11.22 fruição de férias e licenças-prêmio com previsão de

8

aposentadoria para 21.11.23, junto ao Departamento de Eletroeletrônica. 13) Proc. nº 13-P-4679/19 –

9

COTIL – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-92/22, analisou a solicitação da Direção

10

do Cotuca e, com base no Parecer PG-906/22, autorizou, em caráter excepcional, para que não haja

11

prejuízos acadêmicos e interrupção das atividades didáticas, a prorrogação do contrato emergencial

12

da Profa. ROSA MARIA BOCCIA RAGONHA – MST-II-C, em jornada de 30 horas semanais, a partir

13

de 02.05.22, por mais 365 dias, na disciplina de Inglês do Departamento de Ciências Humanas e

14

Linguagens, em substituição parcial à Profa. REGIANE APARECIDA EMILIANO POTENZA, designada

15

para a função de Coordenadora Pedagógica do Colégio, cujo o mandato finda em 02.08.22. 14) Proc.

16

nº 13-D-7586/22 – COTIL – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-72/22, analisou a

17

solicitação da Direção do Cotuca e autorizou a descentralização da vaga nº 47 e respectivos recursos

18

para abertura de processo seletivo público, para admissão de 01 (um) docente, na categoria e nível

19

correspondentes à titulação do docente a ser admitido, conforme Deliberação CEPE-A-02/1997,

20

alterada pela CEPE-A-06/2005, em jornada de 40 horas semanais, em substituição ao Prof.

21

SINCLÉRIS MAGRI, que se aposentou em 04.06.19, junto ao Departamento de Gestão e Processos

22

Industriais, nas disciplinas técnicas do curso de Qualidade. 15) Proc. nº 12-D-5815/22 – COTIL – A

23

CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-72/22, analisou a solicitação da Direção do Cotuca

24

e autorizou a descentralização da vaga nº 47 e respectivos recursos para abertura de processo seletivo

25

público, para admissão de 01 (um) docente, na categoria e nível correspondentes à titulação do

26

docente a ser admitido, conforme Deliberação CEPE-A-02/1997, alterada pela CEPE-A-06/2005, em

27

jornada de 40 horas semanais, em substituição ao Prof. SINCLÉRIS MAGRI, que se aposentou em

28

04.06.19, junto ao Departamento de Gestão e Processos Industriais, nas disciplinas técnicas do curso

29

de Qualidade. 16) Proc. nº 12-D-10464/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação

30

PRDU/GQDOC-82/22, analisou a solicitação da Direção do Cotuca e autorizou a descentralização das

31

vagas nºs 82 e 84 e respectivos recursos para abertura de processo seletivo público, para admissão

32

de 02 (dois) docentes, na categoria e nível correspondentes à titulação do docente a ser admitido,

33

conforme Deliberação CEPE-A-02/1997, alterada pela CEPE-A-06/2005, em jornada de 40 horas

34

semanais cada, em substituição à Profa. IVANA MARIA PEREIRA AMSTALDEN, aposentada em

35

06.04.21, e à Profa. ANA LOURDES NEVES GANDARA, aposentada em 17.04.21, junto ao

36

Departamento de Alimentos. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a

37

reunião e, para constar, eu, Maria Regina Donadon, Assistente Técnico da Comissão de Vagas

38

Docentes, lavrei a presente súmula que será submetida à aprovação da CVD.

39

Campinas, 04 de abril de 2022.
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