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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 
emissoras. 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
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CONSEP

SINOPSE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VIII sessão ordinária do 
Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP), realizada no dia 08 de setembro de 2010, às 14h, na 

sala de reuniões do 5º andar da Unidade Catequese (UFABC).

Comunicados do Reitor:

1. Professor Waldman informou que na reunião da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), ocorrida nos dias 1 e 2 de setembro, os 
reitores presentes tomaram conhecimento acerca da proposta de Estruturação do Plano de 
Carreira e Cargo de Magistério Superior Federal. Lembrou que tal encaminhamento do Ministério 
da Educação (MEC) teve por objetivo, além de dar ciência a todos, também solicitar que 
eventuais sugestões fossem enviadas nas 3 semanas seguintes, havendo a possibilidade de 
prorrogação. Ainda que não haja postergação, as sugestões encaminhadas serão sistematizadas 
e organizadas pela Comissão Permanente do Pessoa Docente (CPPD) da UFABC para 
posteriores discussões.

2. Comunicou que fora criado, em 19 de julho de 2010, na UFABC, o 1º capítulo do Aerospace 
& Eletronic Systems Society (AESS) da América Latina. Ressaltou que AESS é uma subdivisão 
do IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) para assuntos relacionados a sistemas 
aeroespaciais em geral e também sistemas eletrônicos. Congratulou professor André Fenili, 
coordenador do curso de Engenharia Aeroespacial da UFABC, que presidirá a entidade.

3. Anunciou que serão assinadas 3 portarias que se referem à instituição das seguintes 
instâncias: Comissão Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação 
de Sanções para Discentes dos Cursos de Graduação, constituída pelos Conselheiros Derval 
dos Santos Rosa, presidente, Maria Estela da Conceição de Oliveira e Rodrigo Martins; 
Comissão Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções 
para Discentes dos Cursos de Pós-Graduação, constituída pelos Conselheiros Carlos Alberto 
Kamienski, presidente, Luciana Campos Paulino e Cristiane de Brito Andrade; Comissão 
Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções para 
Discentes dos Cursos de Extensão, constituída pelos Conselheiros Edson Pinheiro Pimentel, 
presidente, Oswaldo Ortiz Fernandes Júnior e Erich Kellner. Ressalta que tais portarias delegam 
competências a essas comissões que têm como base o Art. 71 do Regimento Geral da UFABC.

4. Passou a palavra ao professor Klaus Capelle que ressaltou o fato da incompatibilidade entre 
os calendários da Financiadora de Estudo e Projetos (FINEP) e dos Conselhos Superiores 
da UFABC, razão que justificou a aprovação ad referendum dos projetos. Enfatizou que não 
seriam feitos detalhamentos dos projetos, tendo em vista que naquele momento estariam sendo 
apresentados em caráter de informe. Comunicou que, caso sejam aprovados, será feita uma 
apresentação mais detalhada a esse Conselho. O primeiro refere-se a um projeto do Fundo de 
Infraestrutura (CTInfra), gerenciado pela Pró-Reitoria de Pesquisa denominado 'Consolidação 
da Pesquisa em Nanociências, Polímeros, Petróleo e Simulação Computacional na UFABC', sob 
coordenação do professor Alexandre Reilly. Explicou que, os outros dois, embora sejam projetos 
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de natureza individual, foram apresentados por iniciativa do professor Delmo Alves de Moura à 
FINEP, mas precisaram da assinatura do reitor e, por isso, foram tratados em conjunto com o 
Projeto Institucional. Ambos enquadram-se no Edital 'Construção Naval e Transporte Aquaviário'. 
Um intitula-se 'Modelagem Integrada da Rede de Cabotagem a Terminais Intermodais Rápidos' e 
o outro, 'Desenvolvimento de Produtos com Inovação – engenharia da construção naval aplicada 
nos estaleiros do Brasil para gerar novos negócios', coordenados pelo professor Delmo.

Comunicados dos Conselheiros:

1. Professor Derval Rosa informou acerca do início das aulas no Bloco A no dia 13 de setembro 
inaugurando uma nova etapa na UFABC. Ressaltou que ainda há ajustes a serem feitos e, 
portanto, solicitou a compreensão de todos nesse sentido. 

2. Professor Derval Rosa passou a palavra à professora Maísa Helena Altarúgio que discorreu 
acerca do Edital de PRODOCÊNCIA do Programa de Consolidação das Licenciaturas para 
captação de recursos para os cursos de licenciatura em química, física, biologia e matemática. 
Ressaltou que o Projeto Institucional, assinado pelo vice-reitor, professor Gustavo Dalpian, 
já fora enviado à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Destacou que o principal objetivo é contribuir para elevar a qualidade dos cursos de licenciatura, 
na perspectiva de valorizar a formação e a relevância social dos profissionais do magistério 
da educação básica. Por último, enfatizou que a ProGrad é a proponente do projeto e findou 
colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Ordem do Dia

1. Ata da VII sessão ordinária de 2010, realizada nos dias 10 e 17 de agosto de 2010.

Aprovada, sem alterações de texto, com duas abstenções.

2. Proposta de regulamentação de estágios de Licenciatura em Biologia, Física, Matemática e 
Química.

Professor Valdecir Marvulle apresentou a Resolução cujas alterações já haviam sido discutidas 
anteriormente e que contam com a anuência da área proponente. Corroborou parecer favorável 
emitido pela professora Gisele Ducati. Foram feitas sugestões de aprimoramento, as quais foram 
acatadas pelo demandante. Após votação, aprovada por unanimidade.

3. Protocolo de Intenção visando o estabelecimento de bases e condições de cooperação e 
intercâmbio científico e tecnológico entre a UFABC e ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. – 
ELETRONUCLEAR.

Professor Klaus Capelle apresentou breve histórico da proposta e elencou sugestões de 
aprimoramento do documento, as quais foram acatadas pela área demandante. Por último, 
posicionou-se favorável à aprovação, desde que fossem atendidas as recomendações 
da Procuradoria Jurídica e realizadas as modificações sugeridas. Após esclarecimentos, 
encaminhou-se para votação. Aprovado por unanimidade.
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Expediente

1. Resolução que define a composição e atribuições específicas das coordenações dos cursos de 
Pós-Graduação.

Professor Roberto Serra, substituindo o pró-reitor de pós-graduação, professor Carlos Alberto 
Kamienski, destacou que o documento substituirá a Resolução ConsEP nº 7 e visa normatizar 
aquilo que já vem sendo adotado na prática. Ressaltou ainda que à composição será incluído 
um representante discente, respeitando o disposto nos Regimentos e Estatuto em vigor. Após 
sugestões de aprimoramento e pedidos de esclarecimento, acordou-se que o assunto passará à 
Ordem do Dia da próxima sessão.

2. Edital de ingresso 2011.

Professor Derval Rosa destacou que está sendo preparada uma proposta de calendário para 
2011 e uma questão que surgira nas discussões diz respeito ao período de ingresso que será 
definido de acordo com o calendário do Sistema de Seleção Unificada MEC (SiSU). Passou a 
palavra à chefe de divisão acadêmica, Renata Coelho, que destacou alguns pontos do edital. 
Ressaltou que a principal diferença em relação ao anterior refere-se à distribuição das vagas para 
cotistas. Para concorrer a uma das vagas destinadas aos negros, o candidato necessita apenas 
autodeclarar-se. No entanto, para as destinadas aos indígenas, o candidato deverá comprovar 
sua origem por meio de documentação específica. Após ampla discussão acerca de pontos como 
distribuição de vagas, política de cotas, estimativa de conclusão de curso, data de início das 
aulas, além de sugestões de aprimoramento do documento, acordou-se que o assunto voltará a 
ser tratado na próxima sessão desse Conselho.

3. Minuta de Resolução acerca da integralização de créditos.

Professor Derval Rosa passou a palavra à assessora acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, 
professora Denise Consoni ressaltou que, tendo em vista a existência de 3 matrizes curriculares 
diferentes na UFABC, fazia-se necessária a normatização do processo de integralização dos 
créditos de alunos que cursaram matrizes diferentes. Após discussões e esclarecimentos, 
acordou-se, pelo voto favorável da maioria, que o assunto estava maduro o suficiente para ser 
promovido à Ordem do Dia. Posteriormente, encaminhou-se a Resolução para votação. Aprovada 
com 12 votos favoráveis e 2 abstenções.

4. Convênio entre a UFABC e o Instituto de Estudos Avançados do departamento de Ciências e 
Tecnologia Aeroespacial – IEAv.

Professor Gilberto Martins destacou que esse projeto, cujo coordenador é o professor Israel 
da Silveira Rego, trata de pesquisa colaborativa entre as duas instituições, sem compromisso 
financeiro para a UFABC, sobre o conceito da propulsão a laser, atualmente em desenvolvimento 
no Laboratório de Aerotermodinâmica e Hipersônica Professor Henry Nagamatsu do IEAv. Após 
esclarecimentos, acordou-se que o assunto passará à Ordem do Dia da próxima sessão.

5. Convênio de Cooperação entre a UFABC e o National Institute for Material Science – Tsukuba, 
Japão.
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Professor Eduardo Guerón, assessor de relações internacionais da UFABC, ressaltou que se trata 
de um Acordo de Cooperação Técnico-Cinetífica Internacional entre a UFABC e o Nano Ceramics 
Center (NCC) do National Institute for Materials Science (NIMS), do Japão. Destacou, ainda, que, 
por meio desse acordo, serão realizados projetos de pesquisa cooperativos entre professores da 
UFABC e pesquisadores do NCC-NIMS. O intento inicial é estabelecer a parceria entre as duas 
partes e, posteriormente, pretende-se desenvolver projetos específicos em comum acordo, com 
financiamento de agências de fomento dos respectivos países. Por último, informou que o referido 
convênio já fora aprovado pelo CECS e colocou-se à disposição para esclarecimentos. Após 
breve discussão, acordou-se que o assunto passará à Ordem do Dia da próxima sessão.

Divisão de Conselhos
Secretaria Geral
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 874 - 15 de setembro de 2010.

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. 1°- Alterar a composição da Comissão Julgadora do Concurso para Eleição da Bandeira 
Institucional da UFABC, instituída pela Portaria 857, de 08 de setembro de 2010, publicada no 
Boletim de Serviço nº 129, de 15 de setembro de 2010, conforme segue:

Art. 2° - Esta Comissão será composta por:

    • Alessandra de Castilho, como presidente;
    • Eloísa Helena da Silva Quitério, como representante da Reitoria;
    • Prof. Joel Pereira Felipe;
    • Marcela Bernardo dos Santos;
    • Leandro de Oliveira Lopes;
    • Cristiane Castellani Chagas dos Santos;
    • Karla Nieva; e
    • Renato Argachoff Viana.

Art. 3° - Está comissão dissolve-se ao final do concurso.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 875 - 15 de setembro de 2010.

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, 
página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Designar a servidora Sandra Felix Santos, SIAPE nº 1680265, para responder como Fiscal 
Responsável pelo Contrato nº 088/2010, processo nº 23006.000533/2010-17, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Premier Indústria Gráfica e Editora Ltda, 
tendo como substituta a servidora Alessandra de Castilho, SIAPE nº 1759657. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor
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N° 876 - 16 de setembro de 2010.

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, 
página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 401, de 23 de abril de 2010, publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC nº 109, de 28 de abril de 2010.

Art. 2º - Designar o servidor Rodrigo Panzica, SIAPE nº 1533926, para exercer o encargo de 
substituto eventual do Chefe da Divisão de Administração Financeira (DAF) da UFABC, código 
FG-1,  durante  afastamentos e impedimentos regulares do titular. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor

N° 877 - 16 de setembro de 2010.

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, 
página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Designar a servidora Cristiane Otero Reis Salum, SIAPE nº 1676274, para responder como 
Fiscal Responsável pelas Atas de SRP de nºs 281 e 282/2010, processo nº 23006.000161/2010-
29, firmadas entre a Fundação Universidade Federal do ABC e as empresas Sogorb Indústria 
e Comércio Ltda – EPP e J.R. Maravalha Comércio de Serragens Ltda – ME, respectivamente, 
tendo como substituto o servidor Alexandre Hiroaki Kihara, SIAPE nº 1676367. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor

N° 878 -16 de setembro de 2010.

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, 
página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Designar a servidora Alessandra de Castilho, SIAPE nº 1759657, para responder como Fiscal 
Responsável pela Ata de SRP de nº 280/2010, processo nº 23006.000618/2010-03, a ser firmada 
entre a Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Naturiche Eventos Ltda, tendo como 
substituto o servidor Ioshua Terner, SIAPE nº 1550444.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor
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N° 879 - 16 de setembro de 2010.

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, 
página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Designar o servidor Lucas Ribeiro Torin, SIAPE nº 1736225, para responder como Fiscal 
Responsável pelo Contrato nº 089/2010, processo nº 23006.000726/2010-78, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Thyssenkrupp Elevadores S/A, tendo como 
substituto o servidor Aparecido Sturaro, SIAPE nº 1668006.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor

N° 880 -16 de setembro de 2010.

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, 
página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Designar a servidora Adriana Siqueira da Luz, SIAPE nº 1535716, para responder como Fiscal 
Responsável pelas Cláusulas Anexas à Nota de Empenho nº 2010NE901138, processo nº 
23006.000994/2010-90, firmado entre a Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa 
Esad Consultoria SS Ltda, tendo como substituta a servidora Kelly Cristina Gomes, SIAPE nº 
1624632.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor

N° 881 - 16 de setembro de 2010.

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, 
página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus de diárias e passagens para UFABC, do servidor Artur 
Zimerman, Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 05 a 11 
de outubro de 2010 (incluindo trânsito), para participação no Latin America Studies Association 
(LASA),  em Toronto – Canadá. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor
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N° 882 - 17 De setembro de 2010.

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:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, da servidora Simone Rodrigues de 
Freitas, Professora Adjunta da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 19 de 
setembro a 02 de outubro de 2010 (incluindo trânsito),  para participação na Landscape Ecology 
International Conference 2010 e na Infra Eco Network Europe 2010,  em Bragança - Portugal e 
Velence - Hungria. 

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Guilherme Solci Madeira
Cargo: Arquiteto e Urbanista
Função: CD-4 – Coordenador Técnico da Prefeitura Universitária
Matrícula SIAPE: 1695336
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Ricardo Gaspar
Função Substituída: Prefeito Universitário
Código da Função: CD-3
Motivo da Substituição: Férias
Ato da designação de substituição: Portaria nº 545 de 10/11/2009, publicada no Boletim de 
Serviço nº 86 de 18/11/2009.
Período de Afastamento: 23/08/2010 a 03/09/2010
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Silvana Maria Zioni
Cargo: Professor Adjunto Nível I
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1764378
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Roseli Frederigi Benassi
Função Substituída: Coordenadora Pró-Tempore do Curso de Graduação em Engenharia 
Ambiental e Urbana
Código da Função: FG-1
Motivo da Substituição: Férias
Ato da designação de substituição: Portaria nº 629 de 17/06/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº117 em 23/06/2010
Período de Afastamento: 25/08/2010 a 03/09/2010
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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SINOPSE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da sessão ordinária 
do Comitê de Graduação (CG), realizada em 18 de agosto de 2010, às 14h30min, na sala de 

reuniões do 5º andar – Catequese – Universidade Federal do ABC (UFABC).

INFORMES DO PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO:

1) Professor Derval dos Santos Rosa comunica a aprovação e publicação das resoluções 47 
do ConsUni e 74 do ConsEP, sobre a Formação de Colegiados. A eleição será feita por meio de 
um credenciamento dos docentes e dar-se-á então a plenária dos cursos. O pró-reitor sugere a 
formação de uma comissão de coordenadores para que se proceda o credenciamento e a eleição. 
Para compor esse grupo foram indicados dois coordenadores de cada Centro, CMCC, CECS, 
CCNH e um representante da Prograd.

2) Coordenação dos laboratórios secos, úmidos e de informática. Professor Derval dos Santos 
Rosa informa que foi alterada a nomeação dos coordenadores de laboratório, que passam a 
fazer parte da Prograd. Serão criadas três coordenações de curso: de informática, de laboratórios 
secos e de laboratórios úmidos. Ressalta que cada coordenador de curso deverá dar apoio à 
coordenação de laboratórios didáticos e que deve haver interface docente/coordenador e técnicos 
administrativos.

3) Grupo de Coordenação dos Fenômenos. Professora Raquel de Almeida Ribeiro explica que 
há no BC&T três Fenômenos: mecânicos, térmicos e eletromagnéticos e há um coordenador 
de disciplina para cada Fenômeno. Como essas disciplinas precisam ser estruturadas, propõe 
alocar cinco professores para trabalhar juntamente com os três coordenadores durante dois anos, 
visando organizar essas disciplinas de forma mais concreta.

EXPEDIENTE:

1) Edital de Pró-Docência. Professora Maisa Helena Altarugio esclarece que o edital de Pró-
Docência é um edital da CAPES e seu objetivo é melhorar a qualidade de ensino, consolidar 
os cursos já existentes das licenciaturas, visando valorizar a formação e a relevância social 
dos professores da educação básica, por meio de debates, minicursos, palestras, oficinas; em 
constante articulação com o projeto PIBID. Licenciaturas participantes: Física, Química, Biologia 
e Matemática. Prazo de execução do projeto: 24 meses, com um valor de financiamento de no 
máximo R$130.000,00, custeado pela CAPES.

2) Disciplinas de Estudo Dirigido. Professor Edson Pinheiro Pimentel informa que o Bacharelado 
em Ciência da Computação havia começado uma sistemática de convalidação de disciplinas 
baseada em estudo dirigido. Cerca de 20 alunos fizeram um processo de convalidação de estudo 
dirigido e esses créditos precisam ser registrados em seus históricos escolares. Para isso, propõe a 
criação de três disciplinas de dois créditos cada: Estudo Dirigido em Computação I, Estudo Dirigido 
em Computação II e Estudo Dirigido em Computação III. Este item passará à ordem do dia.
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3) Proposta de resolução para integralização dos cursos. Professora Denise Consonni comunica 
que há necessidade de regularizar a integralização de créditos do BC&T para atender alunos 
graduados em matrizes anteriores à de 2009, pois há diferenças de créditos por convalidação 
de disciplinas nas grades dos anos 2006/2007 e 2008. Propõe que os créditos faltantes para a 
integralização dos cursos sejam completados com qualquer disciplina de opção limitada, tanto 
para a conclusão do BC&T quanto dos cursos específicos. Professor Derval dos Santos Rosa 
solicita análise do assunto e informa que este item voltará na pauta da próxima reunião do CG 
para aprovação e encaminhamento ao ConsEP.

4) Projeto Pedagógico do Bacharelado de Políticas Públicas. Professor Artur Zimerman apresenta 
o projeto pedagógico BPP em que se efetuaram as seguintes ementas: correção dos códigos 
e acréscimo dos nomes das disciplinas da Engenharia Ambiental e Urbana; troca do nome 
do Projeto Dirigido para TCC de Políticas Públicas; mudança na lista de "professores" para 
"colaboradores" sem citar a área específica do colaborador; retirada dos nomes dos professores 
que fizeram as ementas; colocação dos nomes dos professores em ordem alfabética na lista 
de docentes; inclusão dos itens Objetivo Geral e Objetivos Específicos e mudança de posição 
das disciplinas. Professor Derval informa que o projeto será encaminhado ao ConsEP, porém, é 
preciso definir a questão do estágio.

M. APARECIDA O.FERREIRA
Secretária Executiva
Pró-Reitoria de Graduação



Pág. 16

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

nº 130 - 22 de setembro de 2010

SINOPSE - IV sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV sessão ordinária do 
Comitê de Extensão Universitária (CEU), realizada em 23 de agosto de 2010, às 14h, na sala de 

reuniões do 5º andar da Unidade Catequese - UFABC.

1. Apresentação e posse dos membros.

2. Leitura da Resolução n.º 45, de 01 de julho de 2010, que institui o Comitê de Extensão 
Universitária.

3. Indicação de suplentes para os representantes discentes.
Informa a indicação, pela representante discente Janethe, da aluna Patricia Darriba Garcia e 
solicita a sugestão de um nome à representante da pós-graduação, Anna Carolina, que afirma ter 
algumas idéias, porém pede um prazo para confirmar se há interesse dos colegas.

4. Calendário de reuniões.
As reuniões serão realizadas às quintas-feiras, das 14h às 15h30, conforme segue: 16/09/2010, 
21/10/2010, 18/11/2010 e 16/12/2010.

5. Ata da II sessão ordinária de 2010, realizada em 25 de março de 2010.
Aprovada, por unanimidade, sem alteração.

6. Ata da III sessão ordinária de 2010, realizada em 29 de abril de 2010.
Aprovada, por unanimidade, com alterações no anexo.

7. Apresentação do Fluxograma das Ações Extensionistas.
A chefe da divisão educacional, Lídia, apresenta a primeira versão do fluxograma, contendo os 
tramites das ações extensionistas dentro desta Pró-Reitoria.

Renata Tonelotti
Secretária Executiva
Pró-reitoria de Extensão

SINOPSE - Continuação da IV sessão ordinária do Comitê de Extensão 
Universitária

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da IV 
sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária (CEU), realizada em 26 de agosto de 2010, 

às 14h, na sala de reuniões do 5º andar da Unidade Catequese - UFABC. 

8. Apreciação das Propostas de Ação Extensionista. 

01. “I Simpósio sobre Evolução e Diversidade da UFABC” proposto pelo Prof. Dr. Charles 
Morphy D. Santos.
Com 5 manifestações favoráveis e uma abstenção, o projeto foi aprovado, mediante  a 
solicitação de apoio e co-patrocínio da Pró-Reitoria de Extensão. 

COMITÊ DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (CEU)
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02. Educação ambiental para a terceira idade em área urbana: Observação de aves no Parque 
Central de Santo André (SP), proposto pelo Prof. Dr. André Eterovic.
Aprovado com unanimidade. O Comitê solicita ao proponente a alteração do termo “terceira 
idade” para “melhor idade” e indica atenção quanto à data do evento que pode coincidir com as 
eleições em outubro de 2010. 

03. “Curso Introdução à Realidade Brasileira: Grandes pensadores e temas da realidade 
contemporânea brasileira”.
A proposta foi retirada da pauta e devolvida ao proponente com ressalvas e considerações.

9. Apreciação da Ação Extensionista: Projeto de Desenvolvimento de Santo André – Sinergia no 
Setor Metal-mecânico.
A proposta foi retirada da pauta e devolvida ao proponente com a ressalva de que o projeto já foi 
aprovado pelo CEU e que deverá, segundo orientações deste Comitê, explicitar o cronograma de 
execução e enviar os relatórios nele indicados. Se reencaminhada ao CEU, a proposta deverá ser 
readequada ao novo modelo de proposta de ação extensionista. 

Gloria Maria Merola de Oliveira
Secretária Executiva
Pró-reitoria de Extensão
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GRUPO DE TRABALHO PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS 
POR ATIVIDADES DIDÁTICAS

SINOPSE IV/2010: Grupo de Trabalho para estudar a atribuição de créditos por 
atividades didáticas na UFABC

Data e horário: 5 de agosto de 2010 às 14h30.
Local: Sala de reuniões do 10º andar – Unidade Catequese
Participantes: Derval dos Santos Rosa, Carlos Alberto Kamienski, Maisa Helena Altarugio, 
Sandro Silva e Costa, Marcelo Modesto da Silva, Patrícia Teixeira Leite, Álvaro Batista Dietrich, 
Valdecir Marvulle, Virgínia Cardoso e Márcio Silva.

Assuntos tratados:

A Portaria nº 698, de 07 de julho de 2010, publicada no Boletim de Serviço da UFABC na mesma 
data, institui o Grupo para estudar a Atribuição de Créditos por Atividades Didáticas na UFABC.

A reunião iniciou com a apresentação de algumas propostas para normatizar a atribuição de 
créditos. A professora Maisa diz que vê dois debates: o da normatização da atribuição da carga 
didática e o do critério de dispensa de carga didática. Em concordância, o professor Derval 
diz que realmente são dois momentos distintos, porém o objetivo do Grupo de Trabalho é a 
normatização da atribuição da carga didática, mas, devido à relação entre eles, torna-se difícil, 
muitas vezes, separar as duas questões. O professor Kamienski acredita que a Resolução 
poderá contemplar os dois aspectos e diz que uma possibilidade, se houver consenso, é incluir 
na Resolução que a dispensa dependerá de normatização específica e que cada Centro poderá 
normatizar da sua maneira. Após alguns esclarecimentos, professor Derval propõe como 
encaminhamento uma reunião cujo objetivo será a junção das propostas apresentadas em um 
único documento.

TÂNIA VASCONCELOS TERUEL
Secretária Executiva
Pró-Reitoria de Graduação


