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SÚMULA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE VAGAS DOCENTES. Aos cinco 1 

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às 9 horas, reuniu-se de forma híbrida, 2 

utilizando a plataforma Google Meet, sob a presidência do Pró-Reitor de Desenvolvimento 3 

Universitário, Presidente em exercício, Professor Doutor FERNANDO SARTI, e com a 4 

presença dos seguintes membros: Ivan Felizardo Contrera Toro, Flávio Henrique Baggio Aguiar, 5 

Cláudio Francisco Tormena, René José Trentin Silveira, Anderson de Rezende Rocha, Luiz Seabra 6 

Júnior. Justificou ausência à Sessão os Professores Doutores: Maria Luiza Moretti e Rachel 7 

Meneguello. Não justificou ausência a Professora Doutora Anna Christina Bentes da Silva. Havendo 8 

número legal, o Senhor Presidente inicia a reunião. Em seguida submete para apreciação a Súmula 9 

da 8ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de novembro de 2022. Consulta se há observações. Não 10 

havendo observações, a Súmula é Aprovada, por unanimidade. Em seguida passa à ORDEM DO 11 

DIA, o Senhor Presidente pergunta se há destaques. Não havendo destaques os itens são 12 

aprovados por unanimidade. ORDEM DO DIA – A – CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR – 13 

01) Proc. nº 09-D-48832/22 – IFCH – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-504/22, 14 

analisou a solicitação da Unidade e autorizou a atribuição de 01 (uma) vaga e respectivos recursos 15 

para abertura de processo seletivo sumário para contratação emergencial de 01 (um) Professor Doutor 16 

I, nível MS-3.1, em RTP, junto ao Departamento de História, pelo prazo de 365 dias, em substituição 17 

à Profa. Cristina Meneguello que está com perda de visão noturna. 02) Proc. nº 19-P-9083/22 – FE – 18 

A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-454/22, analisou a solicitação da Direção da FE 19 

e, com base no Parecer PG-3054/22, autorizou, em caráter excepcional, para que não haja prejuízos 20 

acadêmicos e interrupção das atividades didáticas, a prorrogação do contrato emergencial do Prof. 21 

WAGNER XAVIER DE CAMARGO, Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, a partir de 04.04.23, 22 

pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita candidato aprovado, o que 23 

ocorrer primeiro, em substituição à Profa. MÁRCIA MARIA STRAZZACAPPA HERNANDEZ, 24 

aposentada em 09.02.19. 03) Proc. nº 19-P-9341/22 – FE – A CVD tomou ciência da Informação 25 

PRDU/GQDOC-455/22, analisou a solicitação da Direção da FE e, com base no Parecer PG-3060/22, 26 

autorizou, em caráter excepcional, para que não haja prejuízos acadêmicos e interrupção das 27 

atividades didáticas, a prorrogação do contrato emergencial da Profa. JACQUELINE MEIRELLES, 28 

Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, a partir de 04.04.23, pelo prazo de 365 dias ou até que se 29 

realize concurso público e se admita candidato aprovado, o que ocorrer primeiro, em substituição à 30 

Profa. ANITA LIBERALESSO NERI, aposentada em 01.03.16. 04) Proc. nº 19-P-9360/22 – FE – A 31 

CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-456/22, analisou a solicitação da Direção da FE e, 32 

com base no Parecer PG-3052/22, autorizou, em caráter excepcional, para que não haja prejuízos 33 

acadêmicos e interrupção das atividades didáticas, a prorrogação do contrato emergencial da Profa. 34 

FERNANDA THEODORO ROVERI, Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, a partir de 02.05.23, 35 

pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita candidato aprovado, o que 36 

ocorrer primeiro, em substituição à Profa. APARECIDA NERI DE SOUZA, aposentada em 03.10.17. 37 

05) Proc. nº 19-P-9479/22 – FE – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-457/22, 38 

analisou a solicitação da Direção da FE e, com base no Parecer PG-3053/22, autorizou, em caráter 39 

excepcional, para que não haja prejuízos acadêmicos e interrupção das atividades didáticas, a 40 
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prorrogação do contrato emergencial do Prof. MANOEL FRANCISCO DO AMARAL, Professor Doutor 1 

I, nível MS-3.1, em RTP, a partir de 02.05.23, pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso 2 

público e se admita candidato aprovado, o que ocorrer primeiro, em substituição ao Prof. ROBERTO 3 

AKIRA GOTO, aposentado em 30.07.19. 06) Proc. nº 19-P-9499/22 – FE – A CVD tomou ciência da 4 

Informação PRDU/GQDOC-458/22, analisou a solicitação da Direção da FE e, com base no Parecer 5 

PG-3051/22, autorizou, em caráter excepcional, para que não haja prejuízos acadêmicos e interrupção 6 

das atividades didáticas, a prorrogação do contrato emergencial da Profa. CLÁUDIA DE OLIVEIRA 7 

DAIBELLO, Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, a partir de 02.05.23, pelo prazo de 365 dias ou 8 

até que se realize concurso público e se admita candidato aprovado, o que ocorrer primeiro, em 9 

substituição à Profa. ÁUREA MARIA GUIMARÃES, aposentada em 01.11.16. 07) Proc. nº 19-P-10 

9764/22 – FE – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-459/22, analisou a solicitação da 11 

Direção da FE e, com base no Parecer PG-3055/22, autorizou, em caráter excepcional, para que não 12 

haja prejuízos acadêmicos e interrupção das atividades didáticas, a prorrogação do contrato 13 

emergencial da Profa. ANA MARIA STABELINI, Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTP, a partir de 14 

01.04.23, pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita candidato 15 

aprovado, o que ocorrer primeiro, em substituição à Profa. THEREZA MARIA DE FREITAS ADRIÃO, 16 

aposentada em 08.03.19. 08) Proc. nº 06-P-31717/21 – FOP – A CVD tomou ciência da Informação 17 

PRDU/GQDOC-504/22, analisou a solicitação da Direção da FOP e, com base no Parecer PG-18 

3031/22, homologou o ad referendum praticado pela Presidência da Comissão de Vagas Docentes, 19 

autorizando em caráter excepcional, para que não haja prejuízos acadêmicos e interrupção das 20 

atividades didáticas, a prorrogação do contrato emergencial do Prof. KLINGER DE SOUZA AMORIM, 21 

Professor Doutor I, nível MS-3.1, em RTC, a partir de 01.12.22, pelo prazo de 365 dias ou até que se 22 

realize concurso público (06-P-11595/22) e se admita candidato aprovado, o que ocorrer primeiro. B – 23 

CARREIRA DO MAGISTÉRIO SECUNDÁRIO TÉCNICO – 09) Proc. n° 12-D-45294/22 – COTUCA – 24 

A CVD tomou ciência do Memo. DGRH/DSO-257/22 e da Informação PRDU/GQDOC-541/22, analisou 25 

a solicitação da Direção do Colégio e autorizou atribuição de 01 (uma) vaga e recursos para abertura 26 

de processo seletivo sumário para contratação temporária de 01 (um) docente, no nível inicial da 27 

carreira MST, em jornada de 40 horas semanais, pelo prazo de 365 dias ou até o retorno do docente 28 

substituído, o que ocorrer primeiro, junto ao Departamento de Enfermagem, em substituição à Profa. 29 

SANDRA BRUNELLI, que se encontra em licença saúde desde 30.08.22. 10) Proc. nº 12-D-49915/22 30 

– COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-542/22, analisou a solicitação da 31 

Direção do Colégio e autorizou atribuição de 01 (uma) vaga e recursos para abertura de processo 32 

seletivo sumário para contratação temporária de 01 (um) docente, no nível inicial da carreira MST, em 33 

jornada de 20 horas semanais, junto ao Departamento de Humanidades, em substituição parcial à 34 

Profa. RENATA ALTENFELDER GARCIA GALLO, durante seu mandato para exercer a função de 35 

Diretora de Ensino (Gestão novembro/2022 a outubro/2026). 11) Proc. n° 12-D-49916/22 – COTUCA 36 

– A CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-543/22, analisou a solicitação da Direção do 37 

Colégio e autorizou atribuição de 01 (uma) vaga e recursos para abertura de processo seletivo sumário 38 

para contratação temporária de 01 (um) docente, no nível inicial da carreira MST, em jornada de 20 39 

horas semanais, junto ao Departamento de Alimentos, em substituição parcial ao Prof. IZAEL 40 
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GRESSONI JÚNIOR, durante seu mandato para exercer a função de Diretor Administrativo do Colégio 1 

(Gestão novembro/2022 a outubro/2026). 12) Proc. nº 12-D-49917/22 – COTUCA – A CVD tomou 2 

ciência da Informação PRDU/GQDOC-544/22, analisou a solicitação da Direção do Colégio e autorizou 3 

atribuição de 01 (uma) vaga e recursos para abertura de processo seletivo sumário para contratação 4 

temporária de 01 (um) docente, no nível inicial da carreira MST, em jornada de 40 horas semanais, 5 

pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita o candidato aprovado, o 6 

que ocorrer primeiro, junto ao Departamento de Processamento de Dados, em substituição ao Prof. 7 

SAMUEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA, aposentado em 01.11.19 e o desligamento do Prof. WILLIAM 8 

JOSÉ VICENTE, em 01.12.22 contratado temporariamente para substituir o Prof. Samuel Antônio de 9 

Oliveira. 13) Proc. n° 12-D-49918/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação 10 

PRDU/GQDOC-545/22, analisou a solicitação da Direção do Colégio e autorizou atribuição de 01 11 

(uma) vaga e recursos para abertura de processo seletivo sumário para contratação temporária de 01 12 

(um) docente, no nível inicial da carreira MST, em jornada de 40 horas semanais, pelo prazo de 180 13 

dias ou até o retorno do docente substituído, o que ocorrer primeiro, junto ao Departamento de 14 

Enfermagem, em substituição à Profa. ANA PAULA DE BRITO RODRIGUES, que entrará em licença 15 

maternidade, com data do parto prevista para 08.03.23. 14) Proc. n° 12-D-49921/22 – COTUCA – A 16 

CVD tomou ciência da Informação PRDU/GQDOC-546/22, analisou a solicitação do Colégio e 17 

autorizou atribuição de 01 (uma) vaga e recursos para abertura de processo seletivo sumário para 18 

contratação temporária de 01 (um) docente, no nível inicial da carreira MST, em jornada de 40 horas 19 

semanais, pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita o candidato 20 

aprovado, o que ocorrer primeiro, junto ao Departamento de Enfermagem, em substituição à Profa. 21 

TERESA CELINA MELONI ROSA, aposentada em 17.08.21 e o desligamento da Profa. LUANA 22 

CRISTINA HENCKLEIN, em 08.08.22 contratada temporariamente para substituir à Profa. Teresa 23 

Celina Meloni Rosa. 15) Proc. n° 12-D-40505/22 – COTUCA – A CVD tomou ciência da Informação 24 

PRDU/GQDOC-413/22, analisou as solicitações do Colégio e autorizou: a) Atribuição de recursos para 25 

aumento definitivo de jornada de trabalho de 30 para 40 horas semanais ao Prof. MAURO NODA; e b) 26 

Atribuição de 01 (uma) vaga e recursos para abertura de processo seletivo sumário para contratação 27 

temporária de 01 (um) docente, no nível inicial da carreira MST, em jornada de 30 horas semanais, 28 

pelo prazo de 365 dias ou até que se realize concurso público e se admita o candidato aprovado, o 29 

que ocorrer primeiro, junto ao Departamento de Ciências, ambas em substituição ao Prof. LUIZ 30 

ROBERTO ROSA DA SILVA, que solicitou aposentadoria, com previsão de publicação em 01.02.23. 31 

Na oportunidade, a Comissão condicionou que a abertura de processo seletivo público para 32 

contratação definitiva de 01 (um) docente, seja em jornada de 30 horas semanais. 16) Proc. n° 12-P-33 

34431/21 – COTUCA – A CVD tomou ciência do Parecer PG-1974/22 e da Informação PRDU/GQDOC-34 

547/22, analisou a solicitação da Direção do Cotuca e autorizou a Prorrogação de contrato temporário 35 

da Profa. MARINA MAGRO TOGASHI, em jornada de 30 horas semanais, junto ao Departamento de 36 

Mecânica, em substituição ao Prof. JOSÉ RICARDO FERNANDES LAGOA, que está usufruindo 37 

períodos de férias e licença-prêmio com vistas à aposentadoria ao fim do período (16.02.23), ou até 38 

que se realize o processo seletivo público e se admita o candidato aprovado. Nada mais havendo a 39 

tratar, o Senhor Presidente em exercício declarou encerrada a reunião e, para constar, eu, Maria 40 
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Regina Donadon, Assistente Técnico da Comissão de Vagas Docentes, lavrei a presente súmula que 1 

será submetida à aprovação da CVD. 2 

Campinas, 05 de dezembro de 2022. 3 
 
Maria Regina Donadon 
Assistente Técnico 
Comissão de Vagas Docentes  
CVD – UNICAMP 

Prof. Dr. Fernando Sarti 
Presidente em exercício da 
Comissão de Vagas Docentes 
CVD – UNICAMP 
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