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1

SÚMULA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE VAGAS DOCENTES. Aos seis

2

dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h30m, reuniu-se de forma híbrida,

3

utilizando a plataforma Zoom, sob a presidência da Coordenadora Geral da Unicamp, Professora

4

Doutora MARIA LUIZA MORETTI, e com o comparecimento dos seguintes membros: Rachel

5

Meneguello, Fernando Sarti, Marco Aurélio Zezzi Arruda, Paulo Adriano Ronqui, Anderson de Rezende

6

Rocha, Vanessa Petrilli Bavaresco e Luis Fernando Mercier Franco. Como convidados especiais,

7

compareceram a Secretária Geral da Unicamp, Dra. Ângela de Noronha Bignami, as senhoras Silviane

8

Duarte Rodrigues, da CGU, e Amanda Moncayo Comunnale Mozaner, da PRDU. Justificaram

9

ausência à Sessão o Pró-Reitor de Graduação, professor doutor Ivan Felizardo Contrera Toro, a

10

Diretora da Faculdade de Enfermagem, professora doutora Maria Helena Baena de Moraes, sem

11

substituição. Havendo número legal, a SENHORA PRESIDENTE dá início à Quarta Reunião Ordinária

12

da Comissão de Vagas Docentes. A seguir, submete para apreciação a Súmula da 3ª Reunião

13

Ordinária, realizada em 02 de maio de 2022. Consulta se há observações. Não havendo

14

observações, a Súmula é aprovada, por unanimidade. Passa à ORDEM DO DIA, com 15 itens,

15

informando que o item 13 é destaque da Mesa. Não havendo mais destaques, submete à votação os

16

itens não destacados da Ordem do Dia, sendo aprovados, por unanimidade. ORDEM DO DIA – A –

17

CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR – 01) Proc. nº 08-D-10432/22 – IFGW – A CVD tomou

18

ciência da Informação PRDU/GQDOC-086/22, analisou a solicitação da Direção do Instituto e,

19

homologou o “ad referendum” praticado pela Presidência da Comissão de Vagas Docentes,

20

autorizando em caráter excepcional, para que não haja prejuízos acadêmicos e interrupção das

21

atividades didáticas, atribuição de 01 (uma) vaga e recursos para abertura de processo seletivo

22

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

23

atuação junto às disciplinas de licenciatura do IFGW, em substituição ao Prof. Dr. JOSÉ JOAQUIN

24

LUNAZZI, que está afastado desde 30.04.21 por motivo de saúde (conforme laudo anexo). O Prof.

25

Lunazzi não deve retornar a ativa antes de sua aposentadoria compulsória em novembro/2023. 02)

26

Proc. nº 06-P-31717/22 – KLINGER DE SOUZA AMORIM – A CVD tomou ciência da Informação

27

PRDU/GQDOC, analisou a solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de recursos para mudança

28

de regime de trabalho do Prof. Dr. KLINGER DE SOUZA AMORIM, matr. 320012, nível MS-3.1, de

29

RTP para RTC, junto à Faculdade de Odontologia de Piracicaba. 03) Proc. nº 01-P-863/89 – VÂNIA

30

CÉLIA VIEIRA DE SIQUEIRA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC, analisou a

31

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

32

Profa. Dra. VÂNIA CÉLIA VIEIRA DE SIQUEIRA, matr. 220761, nível MS-5.1, de RTC para RDIDP,

33

junto à Faculdade de Odontologia de Piracicaba. 04) Proc. nº 02-D-17645/22 – FCM – A CVD tomou

34

ciência da Informação PRDU/GQDOC-188/22, analisou a solicitação da Unidade e autorizou a

35

atribuição de 01 (uma) vaga e recursos para abertura de processo seletivo sumário para contratação

36

emergencial de 01 (um) Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTC, na área de Ética e Saúde, junto ao

37

Departamento de Saúde Coletiva, pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se

38

admita o candidato aprovado, o que ocorrer primeiro, em substituição ao Prof. Dr. FLÁVIO CÉSAR

39

DE SÁ, nível MS-3.2, em RDIDP, que se encontra afastado, por motivo de saúde. 05) Proc. nº 17-P-

40

4835/19 – IA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC, analisou a solicitação da Direção

2

1

do IA e, com base no Parecer PG-1496/22, autorizou, em caráter excepcional, para que não haja

2

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

3

do Prof. ANDRÉ LUIZ OLZON VASCONCELOS, Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, a partir de

4

14.06.22, por 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita candidato aprovado, o que

5

ocorrer primeiro, junto ao Departamento de Multimeios em substituição ao Prof. José Eduardo Ribeiro

6

de Paiva, aposentado em 02.06.20. B – CARREIRA DO MAGISTÉRIO SECUNDÁRIO TÉCNICO –

7

06) Proc. nº 13-P-15125/22 – COTIL – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-212/22,

8

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

9

para realização de processo seletivo sumário para contratação temporária de 01 (um) docente, no

10

nível inicial da carreira MST, em jornada de 40 horas semanais, disciplinas da formação técnica e

11

profissional do Curso de Qualidade, do Departamento de Gestão e Processos Industriais, pelo prazo

12

de 365 dias ou até o retorno do docente substituído, o que ocorrer primeiro, em substituição ao Prof.

13

ROMEU APARECIDO BALABEN, afastado por licença saúde. 07) Proc. nº 12-D-10454/22 – COTUCA

14

– A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-085/22, analisou a solicitação da Unidade e

15

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

16

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

17

de 20 horas semanais, na área de Química junto ao Departamento de Ciências, pelo prazo de 365

18

dias ou até que se realize concurso público e se admita o candidato aprovado, o que ocorrer primeiro,

19

em substituição à Profa. LÍCIA MARIA D´AREZZO MAESTRELLI, aposentada em 27.08.19 e a

20

finalização do contrato temporário da Profa. EDILEUZA VICENTE DA SILVA em 02.11.22. 08) Proc.

21

nº 12-D-10457/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC, analisou a

22

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

23

realização de processo seletivo sumário para contratação temporária de 01 (um) docente, no nível

24

inicial da carreira MST, em jornada de 40 horas semanais, junto ao Departamento de Enfermagem,

25

pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita o candidato aprovado, o

26

que ocorrer primeiro, em substituição à Profa. TÂNIA MARIA COELHO LEITE, aposentada em

27

06.02.20. 09) Proc. nº 12-D-15188/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação

28

PRDU/GQDOC, analisou a solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de 01 (uma) vaga e

29

respectivos recursos para realização de processo seletivo sumário para contratação temporária de 01

30

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

31

Departamento de Plásticos, pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita

32

o candidato aprovado, o que ocorrer primeiro, em substituição ao Prof. FLÁVIO GALIB, aposentado

33

em 01.08.19 e a finalização do contrato temporário de RAFAEL AFFONSO NETTO em 03.11.22. 10)

34

Proc. nº 13-D-15124/22 – COTIL – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-217/22,

35

analisou a solicitação da Unidade e autorizou o aumento temporário de jornada de trabalho do Prof.

36

IVAN DA SILVEIRA CARDOSO, MST-III-G, de 20 para 30 horas semanais, nas disciplinas da formação

37

técnica e profissional do Curso de Edificações Geodésia e Cartografia, do Departamento de

38

Infraestrutura e Tecnologia, em substituição ao Prof. CARLOS EDUARDO PEREIRA, que se encontra

39

em afastado por licença saúde, desde 16.05.22. 11) Proc. nº 13-D-20186/22 – COTIL – A CVD tomou

40

ciência da Informação PRDU/GQDOC-213/22, analisou a solicitação da Unidade e autorizou o

3

1

aumento definitivo de jornada de trabalho do Prof. MARCELO CORBINI, MST-III-H, de 30 para 40

2

horas semanais, concluindo assim, a necessária adequação do quadro docente do Departamento de

3

Gestão e Processos Industriais, responsável pelo curso Técnico em Mecânica oferecido pelo Colégio.

4

12) Proc. nº 12-D-20377/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-215/22,

5

analisou a solicitação da Unidade e autorizou a manutenção de contrato temporário da Profa. MARINA

6

MAGRO TOGASHI, em jornada de 20 horas semanais, junto ao Departamento de Mecânica, em

7

substituição ao Prof. JOSÉ RICARDO FERNANDES LAGOA, que a partir de 20.05.22 solicitou fruição

8

de férias e licença-prêmio com vistas à aposentadoria ao fim do período, ou até que se realize o

9

processo seletivo público e se admita o candidato aprovado. 14) Proc. nº 12-D-15200/22 – COTUCA

10

– A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC, analisou a solicitação da Unidade e autorizou

11

a descentralização da vaga nº 78 e dos respectivos recursos para abertura de processo seletivo público

12

para admissão de 01 (um) docente em jornada de 40 horas semanais, na categoria e nível

13

correspondentes à titulação do docente a ser contratado, de acordo com a Deliberação CEPE-A-

14

002/1997, alterada pela Deliberação CEPE-A-006/2005, junto ao Departamento de Processamento de

15

Dados, em substituição ao Prof. SAMUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA, aposentado em 31.10.20. 15)

16

Proc. nº 12-D-20412/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-219/22,

17

analisou a solicitação da Unidade e autorizou a descentralização das vagas nºs 47 e 73 e dos

18

respectivos recursos para abertura de processo seletivo público para admissão de 02 (dois) docentes

19

em jornada de 40 horas semanais cada, junto ao Departamento de Eletroeletrônica, em substituição

20

ao Prof. MARCOS HIROMU FUKUNAGA, MST-III-I-40hs, aposentado em 06.09.19 e ao Prof. CELSO

21

AKIRA NISHIBE, MST-III-M-40hs, aposentado em 17.12.19. Em seguida passa ao item destacado pela

22

Mesa, que trata de: Carreira do Magistério Secundário Técnico - Prorrogação de contrato temporário

23

– 13) Proc. nº 12-P-8535/22 – COTUCA – A CVD solicitou a retirada de pauta, enquanto aguarda o

24

Parecer da Procuradoria Geral, quanto à Prorrogação de contrato temporário da Profa. LUANA

25

CRISTINA HENCKLEIN, MST-II-C, em jornada de 40 horas semanais, a partir de 27.09.22 - até que

26

se realize o processo seletivo público e se admita o candidato aprovado o que ocorrer primeiro, junto

27

ao Departamento de Enfermagem, em substituição à Profa. TERESA CELINA MELONI ROSA,

28

aposentada em 17.08.21, submete à votação o item destacado da Ordem do Dia, sendo aprovado, por

29

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a reunião e, para

30

constar, eu, Maria Regina Donadon, Assistente Técnico da Comissão de Vagas Docentes, lavrei a

31

presente súmula que será submetida à aprovação da CVD.
Campinas, 06 de junho de 2022.
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