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PORTARIA DA REITORIA Nº 136, DE 09 DE MARÇO DE 2017. 

  

Divulga o cronograma de execução previsto no 

Edital nº 45/2017 - Edital para a abertura de novos 

cursos de graduação pós BC&T em áreas correlatas 

à Ciência e Tecnologia da Vida e da Saúde - e 

nomeia a Comissão de Homologação das inscrições. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Definir as etapas e datas do cronograma de execução, previsto no item 2 

do Edital nº 45, de 09 de março de 2017 - Edital para a abertura de novos cursos de graduação 

pós BCT em áreas correlatas à Ciência e Tecnologia da Vida e da Saúde, a saber: 

 

ETAPAS DATAS 

1 

Divulgação do Edital e publicação da Comissão de 

homologação das inscrições de propostas de criação de 

novos cursos de graduação pós BC&T em áreas correlatas 

à Ciência e Tecnologia da Vida e da Saúde. 

 
 

10/03/2017 

2 Envio das propostas  
de 13/03/2017 a 

12/04/2017 

3 Divulgação das propostas deferidas e indeferidas 19/04/2017 

4 
Interposição e análise de recursos pelos proponentes de 

propostas indeferidas  20/04/2017 

5 Publicação da composição da Comissão Julgadora 03/05/2017 

6 
Análise das propostas deferidas pela Comissão Julgadora, 

incluindo etapa de apresentação pública das propostas a serem definidas 

pela Reitoria e 

Comissão Julgadora 7 
Divulgação dos resultados preliminares, prazo para 

recursos e resultados finais 

 



 

2 

 

Art. 2º  Nomear os seguintes servidores, sob a presidência da primeira, para a 

Comissão de Homologação das inscrições de propostas de criação de novos cursos de graduação 

pós BC&T em áreas correlatas à Ciência e Tecnologia da Vida e da Saúde na UFABC, nos 

termos do item 4.3 do Edital nº 45/2017 e conforme previsto no item 3 do cronograma:  

Divulgação das propostas deferidas e indeferidas: 

I - Soraya Aparecida Cordeiro, como representante da Secretaria Geral; 

II - Geovane Oliveira de Sousa, como representante da Reitoria; 

III - Cristiane Castelani dos Santos, como representante da Pró-reitoria de Graduação. 

Art. 3º  A referida Comissão de Homologação deverá publicar os resultados de 

seus trabalhos conforme o cronograma de execução e será extinta ao final do processo de 

execução. 

Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

   

   

   

Klaus Werner Capelle 

Reitor 

 

 

 


