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Ata da Reunião Extraordinária do TEP realizada em 23/06/2022 

Às quatorze horas e sete minutos do dia 23 de junho de 2022, virtualmente utilizando o endereço 

https://meet.google.com/qtj-qzoa-qmg teve início a Reunião Extraordinária do TEP, tendo como seu 

presidente o chefe do TEP, professor Fernando Toledo Ferraz e que contou com as presenças dos 

professores Artur Alves Pessoa, Carlos Francisco Simões Gomes, Diogo Ferreira de Lima Silva, 

Emmanuel Paiva de Andrade, Gilson Brito Alves Lima, Helder Gomes Costa, José Geraldo Lamas 

Leite, Lidia Angulo Meza, Luis Ernesto Torres Guardia, Luiz Carlos Brasil de Brito Mello, Mara 

Telles Salles, Marcelo Gonçalves Figueiredo, Marcelo Maciel Monteiro, Marcos Costa Roboredo, 

Níssia Carvalho Rosa Bergiante, Paulo Roberto Pfeil Gomes Pereira, Priscilla Cristina Cabral Ribeiro, 

Ricardo Bordeaux Rego, Rodrigo Arcuri Marques Pereira, Ruben Huamanchumo Gutierrez, Samuel 

Martins Drei e Suzana Dantas Hecksher. Tiveram suas ausências justificadas os professores Elaine 

Aparecida Araújo, Fernando Oliveira de Araújo e Sílvia dos Reis Alcântara. Faltaram à reunião os 

professores Antônio Carlos Magalhães da Silva, José Kimio Ando, José Rodrigues de Farias Filho, 

Júlio César Bispo Neves, Marco Aurélio Cabral Pinto, Sérgio José Mecena da Silva Filho e Valdecy 

Pereira. Pauta única: Aprovação da decisão da Comissão de Concurso do TEP de utilização da 

vaga oriunda da aposentadoria da professora Denise Alvarez no concurso edital 140/2021 – O 

professor Fernando Ferraz iniciou fazendo a leitura da ata da reunião da Comissão de Concurso do 

TEP realizada no dia 20/06/2022, onde após a análise de três cenários possíveis, houve a decisão da 

Comissão em utilizar a vaga oriunda da aposentadoria da professora Denise Alvarez no concurso edital 

140/2021. Aberta a discussão, o professor Marcelo Maciel questionou a necessidade de uma reunião 

extraordinária para este assunto e pediu o envio da pauta com maior antecedência para análise de todos 

numa próxima oportunidade. A professora Lidia perguntou sobre as opções de alocação da vaga da 

professora Denise, e o professor Fernando Ferraz lembrou que foram três possibilidades analisadas 

pela Comissão. A professora Suzana lembrou que o professor Rodrigo foi o primeiro colocado no 

concurso edital 140/2021 e lembrou que a decisão da Comissão no aproveitamento da vaga da 

professora Denise neste concurso, com a provável convocação do professor Rodrigo liberaria sua vaga 

de professor 20h e resultaria na convocação do próximo candidato aprovado neste concurso (edital 

54/2020), que ainda está vigente. O professor José Geraldo lembrou a proximidade das eleições e 

lembrou a necessidade de uma rápida decisão quanto a este assunto. O professor Helder perguntou 

sobre as vagas atuais de docentes no Departamento e respectivos concursos. O professor Emmanuel 

lembrou que está sendo votado o parecer da Comissão e na verdade não se trata da convocação do 

segundo lugar do concurso edital 140/2021, mas da utilização da vaga da professora Denise neste 

concurso. O professor Pfeil lembrou que a Comissão analisou 3 opções possíveis de utilização da vaga 

da professora Denise, e decidiu pela opção que melhor atende aos objetivos do Departamento, sendo 

este o assunto da reunião e o objeto de votação. Finalmente, o professor Fernando Ferraz decidiu fazer 

uma votação por manifestação a favor e manifestação contra, sendo 16 votos a favor e 1 voto contra. 

Assim, fica aprovada a decisão da Comissão de Concurso do TEP em utilizar a vaga oriunda da 

aposentadoria da professora Denise no concurso TEP do edital 140/2021 que, após esta decisão, passa 

a prover 2 (duas vagas), a vaga que deu origem ao concurso do referido edital, mais esta vaga (oriunda 

da aposentadoria da Profa. Denise Alvarez) que agora é alocada a este concurso. A reunião foi 

encerrada às quatorze horas e cinquenta e oito minutos. Excepcionalmente e por dificuldades técnicas, 

esta ata não será acompanhada da lista de assinatura dos participantes. Nada mais havendo a ser tratado, 

eu, Bruno Almeida Hortmann, lavrei a presente ata que vai assinada apenas pelo presidente. 
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