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O Boletim de Serviço da Fundação Universidade Federal do ABC, é destinado a dar publicidade 
aos atos e procedimentos formais da Instituição.

Referências:

Lei nº 4.965, de 5 de maio de 1966 

Dispõe sobre a publicação dos atos relativos aos servidores públicos e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, v. 112, nº 157, p. 4.971, de 10 de maio de 
1966. Seção I, pt. 1.

Portaria nº 1, de 02 de janeiro de 2007 - UFABC 

Institui o Boletim Mensal de Serviço da Fundação Universidade Federal do ABC.

Portaria nº 176, de  22 de julho de 2008 - UFABC
 

Altera a periodicidade de mensal para semanal, e a forma de inclusão de matérias no Boletim de 
Serviço a partir de 01 de agosto de 2008.

O conteúdo dos textos normativos publicados neste boletim é de responsabilidade das áreas emis-
soras. A inclusão das matérias para publicação deve ser feita em ambiente eletrônico até o último 
dia útil de cada semana.

Produção e Edição
Assessoria de Comunicação e Imprensa

4437-8498 / 8542
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CONSUNI

RESOLUÇÃO Nº 55 – Conselho Universitário (ConsUni)

Autoriza o provimento de recursos orçamentários para bolsas de extensão a alunos regulares 
da UFABC.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições, considerando as deliberações ocorridas em sua I sessão 
extraordinária, realizada no dia 8 de fevereiro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º – Autorizar a utilização dos recursos orçamentários disponíveis no Programa 1073 - Brasil 
Universitário, Ação 4004 - Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária, para o 
pagamento de bolsas de extensão a alunos regulares da UFABC.

Art. 2º – Estabelecer o valor mensal das bolsas em R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais).

Art. 3º – Estabelecer a duração das bolsas em até 10 (dez) meses, dependendo da necessidade 
da ação de Extensão e a critério do Comitê de Extensão Universitária (CEU).

Art. 4º – O montante dos recursos orçamentários a serem alocados a estas bolsas deverá ser 
aprovado anualmente pelo ConsUni, ficando limitado ao montante autorizado para o ano anterior 
até nova decisão desse Conselho e à disponibilidade de recursos orçamentários.

§ 1º. Para o ano de 2011, fica autorizado o uso de até R$ 144.000,00 (cento e quarenta e 
quatro mil reais) para o pagamento destas bolsas.

§ 2º. A eventual decisão do ConsUni, que sobreponha o montante de recursos já autorizados, 
deverá ser anterior à elaboração do orçamento anual da UFABC.

Art. 5º – As bolsas serão pagas, mensalmente, até o dia 15 de cada mês e incidirão sobre o mês 
vencido.

Art. 6º – As normas e procedimentos para concessão, renovação e cancelamento dessas bolsas 
deverão ser estabelecidos por Resolução do Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP) da 
UFABC.

Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 10 de fevereiro de 2011.

HELIO WALDMAN
Presidente
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RESOLUÇÃO Nº 56 – Conselho Universitário (ConsUni)

Dispõe sobre o subsídio cobrado pela alimentação no Restaurante Universitário dos alunos 
regulares de graduação e de pós-graduação da UFABC.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições e considerando:

• a necessidade de estudar a execução do contrato nº 20/2009, com a empresa Calome Ltda. 
de preparo e distribuição de refeição, visando uma repactuação das cláusulas contratuais entre 
a UFABC e a empresa, com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços prestados para a 
UFABC e

• as deliberações ocorridas em sua I sessão extraordinária, realizada no dia 8 de fevereiro de 
2011,

RESOLVE:

Art. 1º – O valor da refeição a ser pago pelos alunos regulares de graduação e de pós-graduação 
será de R$ 2,00 (dois reais), durante o período de 90 dias a contar da data da publicação desta 
Resolução.

Parágrafo Único. Durante o referido período, a diferença entre o valor estabelecido no 
caput desse artigo e o subsídio autorizado pelas Resoluções ConsUni nºs 30 e 31 será de 
responsabilidade da UFABC.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC e terá vigência até o final do período estabelecido no artigo 1º da presente Resolução .

Santo André, 10 de fevereiro de 2011.

HELIO WALDMAN
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 57 – Conselho Universitário (ConsUni)

Normatiza a autorização para o afastamento do reitor da Universidade Federal do ABC para o 
exterior.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições, considerando o disposto no Artigo 8º da Portaria nº 404 de 
23 de abril de 2009 do Ministério da Educação (MEC) e as deliberações ocorridas na I sessão 
extraordinária do Conselho Universitário, realizada em 8 de fevereiro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º – Os afastamentos do reitor da UFABC para o exterior deverão ser aprovados pelo 
Conselho Universitário, de acordo com o disposto no Artigo 2º da Portaria MEC nº 404 de 23 
de abril de 2009 que subdelega esta competência aos conselhos superiores das universidades 
federais.
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Parágrafo Único. As demandas deverão ser apresentadas para apreciação do ConsUni, em 
suas sessões ordinárias/extraordinárias, sempre que houver necessidade de afastamento.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 10 de fevereiro de 2011.

HELIO WALDMAN
Presidente

ATO DECISÓRIO Nº 21 – Conselho Universitário (ConsUni)

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições legais, considerando as deliberações ocorridas em sua I 
sessão extraordinária, realizada em 8 de fevereiro de 2011,

DECIDE:

Aprovar o credenciamento da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como 
fundação de apoio da UFABC, para o biênio 2011/2013, conforme documentação constante do 
Processo 23006.001538/2010-67 de 22 de novembro de 2010.

HELIO WALDMAN
Presidente do ConsUni

ATO DECISÓRIO Nº 22 – Conselho Universitário (ConsUni)

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições legais, considerando as deliberações ocorridas em sua I 
sessão extraordinária, realizada em 8 de fevereiro de 2011, e ainda:

• evitar problemas com relação à avaliação do curso da UFABC pelo INEP;

• facilitar a inserção do egresso no mercado de trabalho, tendo em vista a situação legal da 
profissão Engenharia Biomédica;

• ampliar e não restringir a área de atuação;

• evitar problemas referentes à divulgação do curso, perfil do egresso; e

• que a proposta recebeu a anuência do Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e 
Ciências Sociais Aplicadas, em sua 8ª reunião ordinária de 2010;

DECIDE:

Aprovar a alteração da denominação do curso de Graduação em "Bioengenharia" para 
"Engenharia Biomédica", conforme documentação constante do Processo 23006.001343/2010-17 
de 1º de outubro de 2010.
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HELIO WALDMAN
Presidente do ConsUni

ATO DECISÓRIO Nº 23 – Conselho Universitário (ConsUni)

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições legais, considerando as deliberações ocorridas em sua I 
sessão extraordinária, realizada em 8 de fevereiro de 2011,

DECIDE:

Homologar a aprovação ad referendum para a 2ª edição do curso de Especialização em Ciência e 
Tecnologia – modalidade EaD/UAB.

HELIO WALDMAN
Presidente do ConsUni

ATO DECISÓRIO Nº 24 – Conselho Universitário (ConsUni)

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições legais, considerando as deliberações ocorridas em sua I 
sessão extraordinária, realizada em 8 de fevereiro de 2011,

DECIDE:

Aprovar o nome do professor Joel Pereira Felipe como pró-reitor de assuntos comunitários e 
políticas afirmativas, em concordância com o Art. 33 do Estatuto que dispõe: "Caberá ao Reitor a 
nomeação dos pró-reitores, cujos nomes deverão ser submetidos ao Conselho Universitário, para 
aprovação."

HELIO WALDMAN
Presidente do ConsUni
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS

N° 68 – 07 DE FEVEREIRO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Declarar, a partir de 04 de fevereiro 2011, a vacância do cargo de Professor Adjunto, do Quadro 
da Universidade Federal do ABC, ocupado pela servidora Sahudy Montenegro Gonzáles, SIAPE 
nº 1768492, em decorrência de posse em outro cargo público inacumulável. 

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 69 – 09 DE FEVEREIRO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Daniel Morgato Martin, 
Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 24 de fevereiro a 25 
de março de 2011 (incluindo trânsito), para Desenvolvimento de Pesquisa na Emory University, 
em Atlanta – EUA.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 70 – 09 DE FEVEREIRO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, da servidora Paula Ayako Tiba, 
Professora Adjunta da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 07 a 18 de 
março de 2011 (incluindo trânsito), para participação em curso de extensão em Educação e 
Neurociência na Universidad de Chile, em Atacama – Chile. 
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HELIO WALDMAN
Reitor

N° 71 – 09 DE FEVEREIRO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, da servidora Zhanna Gennadyevna 
Kuznetsova, Professora Adjunta da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 06 a 
14 de fevereiro de 2011 (incluindo trânsito), para participação na International Conference “New 
Trends in Field Theories”, em Varanasi – Índia. 

HELIO WALDMAN
Reitor

Nº 72 – 10 DE FEVEREIRO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º – Retificar a Portaria nº 52 de 21 de janeiro de 2011, publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC nº 148, de 26 de janeiro de 2011, páginas 8 e 9, conforme segue:

I – no artigo 1º, onde se lê “Bruno Bezerra da Silva” leia-se “Caio Henrique Noya Rodrigues”;

II – permanecem inalteradas as demais disposições da referida Portaria.

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N° 35 – 10 DE FEVEREIRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências delegadas  
pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, no uso das atribuições a ele conferida,

RESOLVE:

Designar o servidor  Evandir Megliorini, SIAPE nº 1768307, para exercer a Função Gratificada de 
Coordenador do Comitê de Estágios e Visitas da PROGRAD, código FG-1.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 36 – 10 DE FEVEREIRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências delegadas  
pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, no uso das atribuições a ele conferida,

RESOLVE:

Designar a servidora  Marta Oliveira Rodrigues, SIAPE nº 1766499, para exercer o encargo 
substituta eventual do Chefe do Setor de Organização, Análise de Dados e Documentação da 
PROGRAD, código FG-3, durante afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 37 – 10 DE FEVEREIRO DE 2011.

 O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências delegadas  
pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, no uso das atribuições a ele conferida,

RESOLVE:

Designar a servidora  Graziella Colato Antônio, SIAPE nº 1760419, para exercer o encargo de 
Adjunto do Coordenador Pró-tempore do Curso de Graduação em Engenharia de Gestão, código 
FG-1,tendo como atribuição a substituição eventual nos afastamentos e impedimentos regulares 
do titular. 
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MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 38 – 10 DE FEVEREIRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências delegadas  
pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, no uso das atribuições a ele conferida,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar a Portaria nº 633 de 17 de junho de 2010, publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC nº 117 de 23 de junho de 2010.

Art. 2º – Designar a servidora  Léia Bernardi Bagesteiro, SIAPE nº 1198877, para exercer o 
encargo de Adjunto do Coordenador  pró-tempore do Curso de Graduação em Bioengenharia, 
código FG-1, tendo como atribuição a substituição eventual nos afastamentos e impedimentos 
regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 39 – 10 DE FEVEREIRO DE 2011.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 188 de 12 de fevereiro  de 2010, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 07, de 18 de fevereiro de 2010, considerando as competências delegadas  
pela Portaria UFABC nº 966 de 13 de outubro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 12, de 18 de outubro de 2010, no uso das atribuições a ele conferida,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar Art. 2º da Portaria nº 545 de 09 de novembro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União de 11 de novembro de 2009, seção 2, página 18.

 Art. 2º – Designar o servidor  Leandro Mouta Trautwein, SIAPE nº 1671345, para exercer o 
encargo substituto eventual do Prefeito Universitário, código CD-3, durante afastamentos e 
impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS - CGRH

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Adriana Maria Couto
Cargo: Administrador
Função: FG-4 – Chefe da Seção de Normas e Procedimentos
Matrícula SIAPE: 0279019
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Rosana de Carvalho Dias
Função Substituída: Chefe da Auditoria Interna
Código da Função: CD-4
Ato da designação de substituição: Portaria nº 31 de 06/01/2011, publicada no D.O.U de 
10/01/2011
Período de Afastamento: 31/01/2011 a 09/02/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Haroldo de Oliveira Souza Filho
Cargo: Administrador
Função: FG-2 – Chefe da Divisão de Extensão
Matrícula SIAPE: 1759369
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Plínio Zornoff Táboas
Função Substituída: Pró-Reitor de Extensão
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 1148 de 23/12/2010, publicada no D.O.U de 
28/12/2010
Período de Afastamento: 03/01/2011 a 17/01/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Gerson Luiz Grecco
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1680294
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Maurício Massao Oura
Função Substituída: Chefe da Divisão de Importação
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 28 de 28/01/2011, publicada no Boletim de 
Serviço nº 149 de 02/02/2011
Período de Afastamento: 14/02/2011 a 23/02/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.
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Nome do Servidor: Alexandre José de Castro Lanfredi
Cargo: Professor 3º Grau
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 2604128
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Márcia Tsuyama Escote
Função Substituída: Coordenador da Central Multiusuário
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria nº 809 de 20/08/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº 126 de 25/08/2010
Período de Afastamento: 20/01/2011 a 28/02/2011
Motivo do Afastamento: Licença Gestante e Prorrogação de Licença Gestante
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

AFASTAMENTOS DE JANEIRO DE 2011

AFASTAMENTOS NACIONAIS

NOME DESTINO UF PERÍODO

ADRIANA CAPUANO DE OLIVEIRA MARABÁ
XAMBIOÁ

PA
TO 14/01/2011 a 31/01/2011

ANA KEILA MOSCA PINEZI MARABÁ
XAMBIOÁ

PA
TO 14/01/2011 a 31/01/2011

CARLOS ALBERTO KAMIENSKI BRASÍLIA DF 03/01/2011 a 03/01/2011
DIANA SARITA HAMBURGUER JARDIM DE PIRANHAS RN 21/01/2011 a 07/02/2011
FERNANDO ZANIOLO GIBRAN SÃO SEBASTIÃO SP 17/01/2011 a 20/01/2011

HELIO WALDMAN BRASÍLIA DF 27/01/2011 a 27/01/2011
JEVERSON TEODORO A. JUNIOR BAURU SP 11/01/2011 a 12/01/2011

MONICA SCHRODER NATAL
JARDIM DE PIRANHAS

RN
RN 21/01/2011 a 07/02/2011

OSMAR DOMINGUES SÃO PAULO SP 27/01/2011 a 28/01/2011
OTTO MULLER P. DE OLIVEIRA SÃO SEBASTIÃO SP 13/01/2011 a 03/02/2011

PIETER WILLEM WESTERA ILHÉUS BA 01/01/2011 a 05/01/2011
SUEL ERIC VIDOTTI SÃO CARLOS SP 10/01/2011 a 12/01/2011

AFASTAMENTOS INTERNACIONAIS

NOME DESTINO PERÍODO
CAETANO RODRIGUES MIRANDA ITÁLIA 11/01/2011 a 23/01/2011
FERNANDO CARLOS GIACOMELLI REPÚBLICA TCHECA 03/01/2011 a 29/01/2011
GUSTAVO SOUSA PAVANI PORTUGAL 22/01/2011 a 29/01/2011
ROBERTO VENEGEROLES NASCIMENTO MÉXICO 16/01/2011 a 28/01/2011
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

PORTARIA N° 02 – 08 DE FEVEREIRO DE 2011.

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO

Regulamenta a eleição do Coordenador, Vice-Coordenador e membros docentes do colegiado do 
curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território

O COORDENADOR PRÓ-TEMPORE DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO 
E GESTÃO DO TERRITÓRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
no uso de suas atribuições, considerando a resolução CONSEP nº 89, de 06 de outubro de 
2010, que dispõe composição e atribuições específicas das coordenações dos cursos de Pós-
Graduação,

RESOLVE:

Art. 1º – Regulamentar a eleição do coordenador e vice-coordenador bem como dos 
representantes dos docentes para composição da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 
Planejamento e Gestão do Território da UFABC, nos termos do Anexo 1.

Art. 2º – Designar os servidores docentes Sandra Irene Momm Schult, Simone Rodrigues 
de Freitas, Vanessa Elias de Oliveira para comporem a Comissão Eleitoral, responsável pela 
condução do processo.

Art. 3º – Indicar o servidor docente Vanessa Elias de Oliveira para presidir a Comissão Eleitoral e, 
em sua ausência ou impedimento, o servidor docente Simone Rodrigues de Freitas.

Art. 4º – Esta portaria entra em vigor nesta data.

JEROEN JOHANES KLINK
Coordenador pró-tempore do Curso de Pós-Graduação em
Planejamento e Gestão do Território da UFABC

ANEXO I

1. DAS VAGAS

1.1. Em conformidade com a resolução do CONSEP 89, de 06/10/2010 que regulamenta 
a coordenações de cursos de pós-graduação e com as Normas Internas do Curso de Pós-
Graduação em Planejamento e Gestão do Território, o Colegiado da Coordenação do referido 
curso é constituído por membros do Corpo Docente Permanente do curso, composto por 
coordenador, vice-coordenador e três docentes, representando cada uma das linhas de 
pesquisa do curso.

1.2. O representante do corpo discente será definido após o início das aulas do Curso, em 
processo eleitoral específico para tal finalidade.
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2. DO CRONOGRAMA DAS ELEIÇÕES

2.1. As inscrições de candidatos, eleições e apuração de votos se darão em seção pública, em 
reunião do corpo docente convocada para tal finalidade.

3. DAS INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão realizadas por indicação do docente permanente do programa na 
abertura da reunião.

4. DAS ELEIÇÕES

4.1. As eleições serão realizadas na continuidade da reunião.

4.2. Poderão votar os docentes permanentes regularmente cadastrados no Curso de Pós-
Graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC. 

5. DA APURAÇÃO DOS VOTOS E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1. A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas na sequência, em 
sessão pública, no local da reunião.

5.2. Concluída a apuração, contabilização dos votos e o julgamento das impugnações, a 
Comissão Eleitoral deverá elaborar ata da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes 
dos eleitos e o total dos votos brancos e nulos, que será entregue ao Coordenador pró-tempore 
do Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território com cópia para o Pró-
Reitor de Pós-Graduação.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Se, ao final do processo, não se preencherem todas as vagas de representantes dos 
docentes no Colegiado da Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Planejamento e 
Gestão do Território, novas eleições poderão ser realizadas.

6.2. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação Pró-tempore do Curso, ouvida a 
Comissão Eleitoral.

EDITAL Nº 01 – 11 DE FEVEREIRO DE 2011.

PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO
PROCESSO SELETIVO PARA O MESTRADO ACADÊMICO

Normas do Processo de Seleção para o Curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado, em 
Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do ABC, ingresso em maio de 2011.

O Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da UFABC torna pública 
a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no Mestrado Acadêmico 
"stricto sensu", com início previsto para maio de 2011, e estabelece as normas e procedimentos 
para o processo de seleção de candidatos.



Pág. 17

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

nº 151 - 16 de fevereiro de 2011

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DAS VAGAS

1.1. Poderão participar do processo seletivo todos os candidatos que comprovarem, por 
ocasião da inscrição do processo seletivo, a conclusão de cursos superiores de graduação em 
qualquer área do conhecimento, até a data de matrícula.

1.2. A seleção de candidatos será realizada a partir da análise de: prova escrita, análise de 
currículo, intenção de pesquisa e entrevista.

1.3. Serão ofertadas até 25 (vinte e cinco) vagas. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

1.4. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, presidida 
pelo vice-coordenador do curso e formada por mais três membros, um de cada uma das linhas 
de pesquisa do Curso.

1.5. O calendário do processo de inscrição, seleção e início das aulas é o seguinte:

• Período de inscrição: de 25/02/2011 a 25/03/2011

• Homologação das inscrições: 30/03/2011

• Etapas de classificação: de 01 a 30 de abril de 2011 envolvendo duas etapas:

• Etapa 1: prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório,

• Etapa 2: análise de Currículo, de Intenção de Pesquisa, e de entrevista de caráter 
classificatório,

• Início das aulas: 23 de maio de 2011

2. DA INSCRIÇÃO

2.1. A inscrição deverá ser efetuada pelo correio, via SEDEX, postadas no período 
compreendido entre os dias 25 de fevereiro a 25 de março de 2011, remetidas para:

Secretaria de Pós-Graduação da UFABC
A/C da Comissão de Seleção do Curso de Pós-Graduação em 

Planejamento e Gestão do Território
Rua Santa Adélia, 166, Bloco B, 8º andar

Bairro Bangu, Santo André, SP – CEP 09210-170

2.2. O candidato, no ato de inscrição, deverá apresentar:

• Requerimento de inscrição, conforme modelo do ANEXO 1, devidamente preenchido;

• Currículo atualizado do candidato, no formato da plataforma Lattes do CNPq                     
[http://lattes.cnpq.br];

• Cópia de Diploma ou certificado de conclusão de curso de Graduação; 
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• Cópia de documento de identidade (para brasileiros) ou do RNE ou passaporte (para 
estrangeiros);

• Intenção de pesquisa que deverá registrar, de 5 a 10 (dez) páginas, escrito com 
espaçamento simples, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com o seguinte conteúdo:

• Nome do candidato e sugestão de três orientadores entre os docentes cadastrados no 
curso; Título; Resumo (no máximo 20 linhas); Introdução; Justificativa; Problema; Objetivo 
geral e específico(s); Relevância para o curso de mestrado em planejamento e gestão 
do território; Caracterização do objeto da pesquisa; Referencial teórico; Metodologia; 
Cronograma; Referências bibliográficas.

2.3. É IMPORTANTE que o candidato que queira usufruir de BOLSA DE ESTUDOS assinale 
esta opção no requerimento de inscrição. A opção por BOLSA DE ESTUDOS permite que 
o bolsista receba complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que se 
dedique a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação 
acadêmica, científica e tecnológica.

2.4. É OBRIGATÓRIO indicar a Linha de Pesquisa na qual pretende desenvolver os estudos 
e sugerir 3 (três) possíveis orientadores entre os professores credenciados no Curso de Pós-
Graduação de Planejamento e Gestão do Território, conforme listagem do ANEXO 2.

2.5. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo a Comissão de Seleção do direito de excluir do processo seletivo o 
candidato que não cumprir com os requisitos deste Edital, não preencher os formulários de 
forma completa e correta ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.

2.6. A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições dos candidatos que 
apresentaram a documentação em conformidade com este Edital.

2.6.1. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada na 
página oficial do curso na internet [www.pospgt.ufabc.edu.br], em conjunto com o cronograma 
das etapas de classificação, que deverá ocorrer no dia 02 de maio. 

3. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS

3.1. ETAPA 1: PROVA ESCRITA

3.1.1. Os candidatos deverão comparecer na UFABC, no dia, horário e sala determinados 
pela Comissão de Seleção para a realização da prova escrita, cuja bibliografia de referência 
está relacionada no ANEXO 3 deste Edital, levando documento de identidade e caneta.

3.1.2. A prova escrita será realizada no Campus Santo André, localizado na rua Santa Adélia, 
166, bairro Bangu, Santo André. 

3.1.3. A prova escrita versará sobre o conteúdo programático da linha de pesquisa escolhida 
pelo candidato no momento da inscrição e terá duração máxima de duas horas, não sendo 
permitidas consultas a material bibliográfico e anotações.

3.1.4. A avaliação da Prova Escrita se dará por nota que variará entre 0 (zero) e 10 (dez) e 
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terá peso 1 (um) nas avaliações parcial e final.

3.1.5. Serão classificados para as fases seguintes do processo seletivo os alunos que 
obtiverem as melhores notas, tendo como número limite máximo de classificados o 
equivalente a duas vezes o número de vagas oferecidas neste Edital.

3.1.6. O resultado da ETAPA 1 será divulgado na página oficial do curso na internet [www.
pospgt.ufabc.edu.br], quando serão divulgados os horários e locais das entrevistas.

3.2. ETAPA 2: ANÁLISE DA INTENÇÃO DE PESQUISA, DOCUMENTOS ACADÊMICOS E 
ENTREVISTA

3.2.1. Nesta etapa do processo seletivo serão analisados:

• Intenção de Pesquisa;

• Currículo, no formato do Currículo Lattes;

• Entrevista.

3.2.2. A Intenção de Pesquisa será avaliada em relação à sua consistência e coerência 
interna (particularmente no que se refere às relações entre o problema, objeto, referencial 
teórico e metodologia), as contribuições ao Curso de Mestrado e suas linhas de pesquisa 
e ao debate sobre os limites e potencialidades do planejamento e gestão do território na 
realidade brasileira ou internacional.

3.2.3. O Currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e profissionais 
desenvolvidas pelo candidato, de acordo com o ANEXO 4.

3.2.4. Os candidatos classificados na ETAPA 1 serão convocados para entrevista com 
os docentes do Curso nos horários e locais estabelecidos pela Comissão de Seleção e 
divulgados no site do curso.

3.2.5. Os candidatos convocados para as entrevistas deverão comparecer no local, data e 
hora determinada levando os comprovantes de 10 (dez) itens do Currículo que considerar 
mais relevantes. As entrevistas terão duração aproximada de 30 minutos por candidato A 
avaliação da segunda etapa corresponderá a:

• Intenção de Pesquisa: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 2 (dois) nas 
avaliações parcial e final;

• Currículo: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 1 (um) nas avaliações 
parcial e final;

• Entrevista: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 1 (um) na avaliação 
final.

3.4. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

3.4.1. A nota final do candidato será obtida pela soma das notas com seus respectivos pesos, 
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obtidas em cada uma das etapas.

3.4.2. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão 
à seguinte ordem:

1. Maior nota na Intenção de Pesquisa
2. Maior nota na entrevista
3. Maior nota de Avaliação de Currículo
4. Maior nota na Prova Escrita

3.4.3. O resultado final com a classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente 
das notas finais dos candidatos.

3.4.4. A lista de classificação dos candidatos aprovados no processo seletivo com as 
respectivas pontuações finais será divulgada na página oficial do curso na internet             
[http://pospgt.ufabc.edu.br].

4. DAS BOLSAS DE ESTUDO

4.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo no formulário de inscrição concorrem a bolsas 
de estudo, da própria Universidade ou concedidas por órgãos de fomento, sob a administração 
da Coordenação do Curso.

4.2. As bolsas serão alocadas conforme sua disponibilidade, de acordo com os critérios 
definidos pelas agências financiadoras, pela UFABC e pela coordenação do Curso, com base 
na ordem de classificação final dos candidatos no processo seletivo, priorizando os alunos com 
maior dedicação de tempo para o Curso.

4.3. A divulgação da lista dos candidatos contemplados com bolsa de estudos ocorrerá 
conjuntamente com a divulgação da lista dos candidatos selecionados para o Curso.

5. DA MATRÍCULA

5.1. A matrícula será efetuada na Secretaria de Pós-Graduação, localizada no campus Santo 
André da Universidade Federal do ABC, Bloco B, 8º andar, em período a ser divulgado na 
página oficial do curso na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br].

5.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou mediante procuração autenticada, com 
apresentação do documento do representante.

5.3. Para a matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

• 1 (uma) foto 3x4 recente;

• Carteira de identidade ou, no caso de estrangeiros, RNE ou passaporte com visto para 
estudante;

• CPF;

• Certidão de Casamento se houver;
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• Titulo Eleitoral com os 2 (dois) últimos comprovantes de votação ou comprovante de 
quitação eleitoral;

• Certificado de quitação com o serviço militar;

• Comprovante de residência atualizado com CEP;

• Declaração de Aceite do orientador, devidamente assinada e datada nos termos do 
regimento do curso e os da pós-graduação, de acordo com modelo da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação;

• Formulário de Cadastro Geral, de acordo com modelo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação;

• Diploma de graduação ou Certificado de Conclusão da graduação;

• Histórico Escolar da graduação;

• Declaração de aceite deste Regimento e das normas do Curso;

• Comprovante de proficiência de leitura em língua inglesa de uma das instituições 
relacionadas no ANEXO 5 com a pontuação mínima especificada neste.

5.4. O estudante que não puder apresentar o comprovante de proficiência de leitura em língua 
inglesa até a matrícula, deverá se comprometer a apresentá-lo no prazo máximo de 1 (um) ano.

5.5. O estudante e seu respectivo orientador deverão entregar, em até 180 (cento e oitenta) 
dias após a primeira matrícula no curso, o Projeto de Pesquisa à coordenação do curso.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:

• Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção.
 
• Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital. 

• Não comparecer à prova presencial ou na entrevista nas datas, horários e locais 
especificados.

 
6.2. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção e a Coordenação do Curso, 
conforme suas respectivas competências.

6.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

• Telefone: (11) 4996-0086

• Na internet: http://pospgt.ufabc.edu.br

• E-mail: pospgt@ufabc.edu.br
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ANEXO 1

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

Nome (por extenso) ______________________________________________________________
requer sua INSCRIÇÃO no Curso de Pós-Graduação, em nível Mestrado, em Planejamento e 
Gestão do Território da Universidade Federal do ABC, conforme os dados abaixo:

Intenção de pesquisa (título):_______________________________________________________

Linha de pesquisa: ______________________________________________________________

Sugestão de 3(três) Orientadores(as): _______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

I. DADOS PESSOAIS:  

Data de Nascimento: ______/_____/_____.   Sexo  [  ] M     [  ] F .   CPF: ___________________

Documento de Identidade: tipo: RG [   ]  RNE [   ]  Passaporte [   ]  Nº:_______________ UF: ____

Local de Nascimento: _____________________________ UF ___ País: ____________________

Endereço: ________________________________________________nº _______ apto: _______

Bairro: __________________________ Cidade: _____________CEP: ________- ____ UF: ____

Fone: (____) _______________________ Celular: (____) ________________________

E-mail: ________________________________________________________________________

II. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Nome da Instituição: ___________________________ Data de início do Curso: ____/____/____.

Título Obtido: ______________________________ Data da conclusão do Curso:____/____/____.

III. DADOS PROFISSIONAIS ATUAIS:

Local de Trabalho: ___________________________________ Data de ingresso:____/____/____. 

Cargo: ______________________________________________ Carga horária: ______________
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IV. INTERESSE EM TER BOLSA DE ESTUDO: [     ] SIM  [    ] NÃO

Declaro concordar com os termos do Regimento Interno da Pós-Graduação da UFABC e das 
Normas Internas do Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território.

Santo André, ______/________/________  Assinatura: _________________________________

ANEXO 2

Orientadores Credenciados
Arilson Favareto
Artur Zimerman
Gerardo Silva  
Jeroen Klink  
Joel Felipe

Maria de Lourdes Fonseca
Monica Carvalho
Monica Schroder
Ricardo Moretti
Rosana Denaldi

Sandra I. Momm Schult
Sidney Jard

Silvana M. Zioni
Silvia Helena Passarelli

Simone Freitas
Vanessa Elias de Oliveira

Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos 
docentes podem ser obtidas na página oficial do curso na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br].

ANEXO 3

BIBLIOGRAFIA DE REFERÊNCIA PARA A PROVA ESCRITA

ACSELRAD, H. (Org.). A duração das cidades. Sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. Rio 
de Janeiro: Lamparina, 2009.
ARAUJO, T.B. de, Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e urgência. Rio de 
Janeiro: REVAN, 2000.
CASTELLS, M. A (1983). A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
DINIZ, C.C. & LEMOS, M.B. (Orgs.). Economia e território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
HOCHMAN, G.; ARRETCHE, M.; MARQUES, E. (orgs). Políticas públicas no Brasil. Rio de. 
Janeiro: Editora Fiocruz, 2007.
MARICATO, E. Brasil, Cidades. Alternativas para a crise urbana. Petrópolis: Vozes, 2001.
SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.
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ANEXO 4

Pontuação de títulos e atuação profissional e acadêmica Valor Máximo
Formação acadêmica 3,0 pontos
Apresentação em congressos científicos em áreas correlatas ao curso (por 
congresso) 
Curso de Especialização (Pós-graduação “lato sensu”) em áreas correlatas ao curso 
concluído ou /segundo diploma de graduação  
Cursos de extensão universitária  
Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior
Disciplinas cursadas com aprovação em cursos de pós-graduação "stricto sensu" 
aprovados pela CAPES
Produção técnica, científica e literária 3,0 pontos
Artigos completos publicados ou aceitos para publicação em periódicos científicos 
indexados
Trabalhos completos publicados ou aceito para publicação em congressos científicos 
nacionais ou internacionais
Capítulos de livros científicos
Livros científicos
Artigos publicados em jornais, revistas e livros
Experiência Profissional 4,0 pontos
Iniciação científica (por ano)
Participação em projetos de pesquisa
Experiência em monitoria (por disciplina)
Experiência profissional em áreas correlatas ao curso, exceto estágio (por ano)
Experiência docente em nível universitário (por ano)
Estágios profissionais em áreas correlatas ao curso (por ano)

ANEXO 5

INSTITUIÇÕES PARA CERTIFICAÇÃO DE PROFICIÊNCIA DE LEITURA EM LÍNGUA INGLESA

União Cultural Brasil Estados Unidos, certificado de proficiência em língua inglesa com 
apresentação do original emitidos pela exigindo-se do (a) candidato (a) aproveitamento de 60%.

Cultura Inglesa, União Cultural Brasil-EUA, Alumni: certificados aceitos e pontuação:

Certificados aceitos Pontuação mínima
Test of English as Foreign Language – TOEFL – Computer-based-Test – CBT 190 pontos
Test of English as Foreign Language – TOEFL –  Paper-based-Test – PBT 520 pontos
Test of English as Foreign Language – TOEFL –  Internet-based-Test – IBT 68 pontos
International English Language Test – IELTS 6,0 pontos
Cambridge (CPE) A ou B ou C
Cambridge (CAE) A ou B
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PORTARIA Nº 01 - 03 DE FEVEREIRO DE 2011.

Comissão de Sindicância
Processo nº 23006.001419/2010-12

O Presidente da Comissão de Sindicância nº 23006.001419/2010-12, designados pela Portaria nº 
59 de 01 de fevereiro de 2011, do Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC, publicada 
no boletim de serviço nº 149 de 02 de fevereiro de 2011, no uso de suas atribuições, e tendo em 
vista o disposto no § 1º do art. 149 da Lei nº 8.112/90,

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Ana Lúcia Crivelari, matrícula SIAPE nº 1551785, para desempenhar as 
funções de secretária da referida Comissão.

Ronei Miotto
Presidente da Comissão de Sindicância

CCNH
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EDITAL Nº 01 – 16 DE FEVEREIRO DE 2011.

Representação Discente e Técnico Administrativo para a composição da Plenária do Bacharelado 
em Ciência e Tecnologia

A Coordenação Pró-Tempore do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o processo para a composição das representações dos discentes 
e dos técnico-administrativos na Plenária do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, conforme 
disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 
16/08/2010.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Os discentes matriculados no Bacharelado e Ciência e Tecnologia elegerão os membros 
discentes titulares e seus respectivos suplentes para representação na Plenária do BC&T.

1.2. Os técnicos- administrativos em efetividade de funções elegerão os membros técnico-
administrativos titulares e seus respectivos suplentes para representação na Plenária do BC&T.

1.3. São elegíveis para representação na Plenária quaisquer discentes do BC&T que:

I. Estejam regularmente matriculados;

II. Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do CONSEP nº 74 de 16/08/2010;

III. Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.4. São elegíveis para representação na Plenária quaisquer técnico-administrativos que:

I. Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II. Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do CONSEP nº 74 de 16/08/2010;

III. Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.5. Cronograma no anexo I.

2. DA PLENÁRIA

2.1. A Plenária do Bacharelado em Ciência e Tecnologia será composta, conforme estabelece a 
Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010, por:

I. todos os docentes credenciados no BC&T;

II. pela representação discente constituída de até 20% (número inteiro mais próximo) do total 
de membros da Plenária e;

CG
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III. pela representação dos técnico-administrativos constituída de até 10% (número inteiro 
mais próximo) do total de membros da Plenária.

2.2. Compete aos membros da Plenária, conforme estabelece a Resolução ConsUni nº47:

I. propor diretrizes gerais do Projeto Pedagógico e as atualizações da matriz curricular do 
curso;

II. analisar a programação anual das disciplinas obrigatórias, de opção limitada e as 
disciplinas livres, propostas pela respectiva Coordenação de Curso e;

III. eleger o coordenador, o vice-coordenador e os membros que comporão as Coordenações 
de Curso.

2.3. A representação dos discentes na Plenária será de um ano, podendo ter uma recondução.

2.4. A representação dos técnico-administrativos na Plenária será de dois anos, podendo ter 
uma recondução.

3. DA COMISSÃO ELEITORAL

3.1. A Coordenação de Curso Pró-Tempore nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será:

I. Cumprir e fazer cumprir esse Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições;

III. Divulgar, através de publicação oficial no site da UFABC, a homologação das inscrições 
deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos;

V. Divulgar e estabelecer caso necessário, as seções eleitorais em número e locais 
suficientes para o atendimento aos eleitores, providenciando a estrutura necessária da seção 
eleitoral para a realização das eleições;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Homologar, proclamar e divulgar os resultados; e

VIII. Elaborar o Relatório Final.

3.2. A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 3 (três) representantes docentes credenciados dois titulares e um suplente;

II. o presidente da comissão será nomeado entre a representação dos docentes;

III. 3 (três) representantes discentes, sendo dois titulares e um suplente, e;
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IV. 3 (três) representantes técnico-administrativos, sendo dois titulares e um suplente.

3.3. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis.

4. DO COLÉGIO ELEITORAL

4.1. Serão considerados técnico-administrativos eleitores, todos os servidores técnico-
administrativos efetivos, inclusive aqueles no gozo de férias, de licença para tratamento de 
saúde, ou com afastamento autorizado pela instituição.

4.2. Serão considerados eleitores discentes todos os alunos devidamente matriculados no 
BC&T.

4.3. O eleitor votará no candidato a representação na Plenária observando os seguintes 
critérios:

a) Cada aluno votará somente em um membro discente candidato à representação na 
Plenária;

b) Cada técnico-administrativo votará em um membro técnico-administrativo candidato à 
representação na Plenária.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições para membros discentes  titulares e suplentes das plenárias do Bacharelado 
em Ciência e Tecnologia serão efetuadas mediante preenchimento de formulário via internet 
durante período estabelecido no calendário anexo.

5.2. As inscrições para membros técnico-administrativos titulares e suplentes das plenárias do 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia serão efetuadas mediante preenchimento de formulário 
via internet durante período estabelecido no calendário anexo.

5.3. Serão aceitas inscrições de titulares sem suplentes.

5.4. No caso de técnico-administrativo que também seja aluno, este deverá inscrever-se em 
apenas uma das categorias (discente ou técnico-administrativo), após a inscrição terá direito a 
votar na categoria escolhida.

5.5. O número de protocolo de inscrição será enviado para o e-mail informado no formulário.

5.6. As informações sobre a homologação serão divulgadas através do site da UFABC –    
http://www.ufabc.edu.br.

5.7. As inscrições efetuadas fora do prazo estabelecido no anexo desse edital serão indeferidas 
pela Comissão Eleitoral.

5.8. Havendo número menor de inscritos em relação ao número de membros necessários 
para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, homologando os 
inscritos, titulares e seus respectivos suplentes, como membros da Plenária do BC&T.
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6. DA CAMPANHA

6.1. Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios  de 
divulgação na UFABC, sem danificar bens da Universidade.

6.2. É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

a) fazer propaganda sonora dentro do campus da UFABC que perturbem as atividades 
acadêmicas e administrativas;

b) o uso da rede interna de Informática  da UFABC (e-mails ou sites residentes no servidor 
da UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha eleitoral;

c) praticar atos de campanha que danifiquem o patrimônio da UFABC, tais como pichação e/ 
ou fixação de material em paredes, muros ou pisos;

d) utilizar recursos financeiros da UFABC.

6.3. Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da Comissão Eleitoral, 
o eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6.4. A campanha eleitoral encerrar-se-á no último dia letivo que antecede o dia das eleições.

7. DAS ELEIÇÕES

7.1. A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível em um único 
candidato.

7.2. Caberá ao Presidente da Seção Eleitoral abrir e encerrar as atividades da respectiva 
seção.

7.3. Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento 
do período de votação.

7.4. No caso de técnico-administrativo que também seja aluno, este deverá votar em apenas 
uma das categorias (discente ou técnico-administrativo), respeitado o item 5.4. deste edital.

8. DA APURAÇÃO

8.1. A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas após o encerramento 
das eleições, em sessão pública, em local a ser definido pela Comissão Eleitoral.

8.2. Eventuais pedidos de impugnações serão analisadas pelo Presidente da Comissão 
Eleitoral, desde que protocolados na Divisão Administrativa da Prograd no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da data da divulgação da lista de classificação dos candidatos.

8.3. Concluídos a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Coordenador Pró-Tempore, ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.
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8.4. Em caso de empate no resultado da eleição de representação dos técnico-administrativos, 
serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

I.  maior tempo de efetivo exercício na UFABC;

II. persistindo o empate, maior idade.

8.5. Em caso de empate no resultado da eleição de representação dos discentes, serão 
utilizados os seguintes critérios de desempate:

I.  maior coeficiente de progressão na UFABC;

II.  persistindo o empate, maior idade.

8.6. Serão considerados eleitos para titulares os candidatos mais votados de forma a atender o 
número de vagas da categoria na Plenária.

8.7. Seguindo a ordem da votação serão considerados eleitos para suplentes os candidatos 
mais votados de forma a atender o número de vagas para suplentes.

9. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

9.1. Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral e 
protocolados na Divisão Administrativa da Prograd localizada no campus Santo André - Piso 
Térreo do Bloco A.

9.2. Os recursos devidamente fundamentados deverão ser protocolados no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar da data da divulgação da lista de inscritos.

9.3. A Comissão Eleitoral proferirá julgamento em igual período, divulgando o resultado através 
do site da UFABC.

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, antes da 
abertura do período de inscrições.

10.2. A inscrição dos membros implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

10.3. Após a homologação do resultado, a Comissão Eleitoral enviará toda documentação do 
pleito à Reitoria.

10.4. Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Ciência e Tecnologia
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ANEXO I – CALENDÁRIO

Data Atividade
16/2/2011 Publicação do Edital no Boletim de Serviços
16/2/2011 Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral no Boletim de Serviços
17/2/2011 Abertura do período de inscrições via internet - a partir das 09:00
22/2/2011 Encerramento do período de inscrições - às 17:00
25/2/2011 Publicação da Homologação das Inscrições
A definir Eleições

 
PORTARIA N° 01 - 16 DE FEVEREIRO DE 2011.

O COORDENADOR PRÓ-TEMPORE DO CURSO DE BACHARELADO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
portaria 09 da Pró-Reitoria de Graduação, de 22 de julho de 2010, publicado no Boletim de 
Serviço nº 122 de 28 de julho de 2010, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 
01/2011 – BC&T, artigo 3.2. que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições 
para representação discente e de servidores técnico-administrativos na plenária do curso de 
bacharelado de Ciência e Tecnologia,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Marcelo Oliveira da Costa Pires (CCNH), Daniel Miranda 
Machado (CMCC), Carlos Henrique Scuracchio (CECS), os servidores técnico-administrativos da 
Pró-Reitoria de Graduação Vanessa de Souza Zanirato Maia, Carla Regina de Oliveira, Jussara 
Ap. Fernandes Ramos e os representantes discentes da Graduação Rodrigo Martins Santiago da 
Silva, Juliano Marques Nunes e Eric Ferreira Diniz.

Parágrafo Único – A presidência desta comissão será exercida pelo professor Marcelo Oliveira 
da Costa Pires e nos casos de afastamentos e impedimento do titular seu substituto será o 
professor Daniel Miranda Machado.

Art. 2º Essa comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Ciência e Tecnologia


