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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 Ofi cial 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

4437-8498 / 8542
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CONSUNI

II sessão ordinária do Conselho Universitário 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão ordinária do Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), iniciada em 26 de maio e fi nalizada em 1º de junho de 2009. Conselho Universitário (ConsUni), iniciada em 26 de maio e fi nalizada em 1º de junho de 2009. 

Ambas ocorreram às 14h, na sala de reuniões do 5º andar da Unidade Catequese (UFABC).Ambas ocorreram às 14h, na sala de reuniões do 5º andar da Unidade Catequese (UFABC).

Comunicados do Reitor:
1.1. Cumprimenta o novo pró-reitor de pesquisa, professor Alexandre Reily Rocha e agradece ao 
professor Eduardo de Moraes Gregores pelo exercício desta função concomitante a de pró-reitor 
de pós-graduação.

2.2. Comunica a publicação das Portarias nºs 193 e 194, em 25 de maio de 2009, no Diário 
Oficial da União, que atribuem aos servidores presentes: Alda Maria Napolitano Sanchez e 
Maurício Bianchi Wojslaw, o encargo de substitutos interinos do pró-reitor de planejamento e 
desenvolvimento institucional e do pró-reitor de administração, respectivamente, o que os habilita 
o direito de voto, nessa sessão.

3.3. Solicita as seguintes alterações na pauta: a) transferir o 1º, 4º e 9º itens do Expediente para 
a Ordem do Dia e retirar o 8º item de pauta. Professores Armando Caputi e Valdecir Marvulle 
solicitam as respectivas alterações: b) transferir o 4º item do Expediente para Ordem do Dia; 
c) adiantar o 6º item da Ordem do Dia para logo depois da apreciação das atas. Solicitações 
aprovadas.

4.4. Comunica que o corte de 12 milhões no orçamento da universidade já foi reposto e obteve a 
informação de que repasse do orçamento remanescente de 2008 para o exercício de 2009 será 
efetuado em breve.

5.5. Informa que houve um seminário a respeito de ensino à distância, com a professora Lúcia 
Regina Horta Rodrigues Franco, Coordenadora do Núcleo de Educação a Distância da UNIFEI.

Comunicados dos Conselheiros
1.1. A representante discente de Graduação comunica que de 15 a 19 de julho haverá o Congresso 
Nacional da União Nacional do Estudante e os alunos estão preparando uma delegação da 
UFABC para participação no Congresso. 

2.2. Professor Milioni discorre acerca dos trabalhos da Comissão de Revisão do Regimento Geral e 
Estatuto. Informa que a Comissão vem se reunindo quinzenalmente e preparou um cronograma 
de trabalho, dividindo os assuntos em três grandes temas: revisão do Estatuto Atual; análise de 
possíveis novos estatutos para a UFABC e revisão do Regimento Geral. A Comissão trabalha, 
neste momento, no primeiro tema. 

Ordem do Dia
1.1. Aprovação da ata da I sessão ordinária, realizada em 31 de março de 2009.
Ata aprovada, sem alterações. 

2.2. Aprovação da ata da I sessão extraordinária, realizada em 16 de abril de 2009.
Ata aprovada com alterações. A versão alterada será encaminhada junto desta.
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3.3. Aumento da representação docente nos Conselhos de Centros.
Aprovado o aumento da representação docente nas seguintes condições: os Conselhos passarão 
a ter, no mínimo, 6 representantes docentes do próprio Centro e um de cada um dos outros 
dois Centros; haverá também representação das categorias dos alunos de graduação e pós-
graduação e dos técnico-administrativos, igualmente divididas e de forma tal que a composição 
do Conselho garanta que o mínimo de participação docente seja maior ou igual a 70%. O diretor 
do CMCC irá elaborar a Resolução do ConsUni contemplando todas as sugestões.

44.Autorização dos afastamentos do Reitor, ao exterior, conforme Ofício Circular nº 
596/2009-GM-MEC, de 11 de maio de 2009 e Portaria Ministerial nº 404/2009, Art. 2º.
O reitor relatou as viagens previstas para 2009 e logo em seguida, retirou-se da sessão para que 
o assunto fosse discutido. Professor Milioni encaminhou para discussão e votação e não havendo 
manifestações contrárias, os afastamentos foram aprovados por unanimidade.

5.5.Escolha dos membros da comunidade externa para composição do ConsUni.
Foram aprovados os nomes do professor Alaor Silvério Chaves, membro da Academia Brasileira 
de Ciências e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Rafael 
Marques da Silva, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, como membros 
representantes da comunidade externa no ConsUni.

6.6. Inclusão de dois representantes discentes de Graduação e um representante dos servidores 
técnico-administrativos lotado na PROGRAD, no Comitê de Graduação.
O pró-reitor de graduação informa que se faz necessária a inclusão dos novos membros, uma vez 
que muitos assuntos tratados nessa Instância são de interesse dessas categorias. Após várias 
considerações acerca da forma para escolha dos novos membros, foi sugerido que o pró-reitor de 
graduação nomeie os representantes discentes, ouvidos os conselheiros discentes do ConsUni 
e ConsEP e nomeie um técnico-administrativo lotado na Pró-reitoria de Graduação e outro lotado 
na Biblioteca, ouvida a chefia da mesma. Aprovado por unanimidade.

7.7. Homologação das decisões do Comitê de Overhead.
Professor Waldman solicita que o assunto seja retirado de pauta, para que as decisões sejam 
encaminhadas, em primeira instância, à Procuradoria Jurídica.

8.8. Apreciação do regulamento de estágio probatório dos docentes.
Professora Giseli Ducati, presidente da CPPD (Comissão Permanente de Pessoal Docente), 
apresenta os pressupostos legais que fundamentam a urgência da questão e propõe a análise 
da minuta de Resolução que estabelece as normas para avaliação do estágio probatório dos 
servidores docentes. Resolução aprovada com alterações.

9.9. Estabelecimento de cronograma para elaboração do Regimento Interno da Reitoria da 
UFABC e outros procedimentos pertinentes. 
Professor Armando Caputi explica que esta é uma solicitação para que a Reitoria submeta uma 
minuta de seu Regimento Interno, contemplando a distribuição de “CD’s” e “FG’s”, para discussão 
no Expediente da próxima sessão ordinária do ConsUni. Solicitação aprovada por unanimidade.

10.10. Minuta de Resolução para concessão de Bolsas de Extensão.
 A minuta de Resolução para a concessão de Bolsas de Extensão foi aprovada com alterações.

Expediente:

1. Curso “Cante em Conjunto”.
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Assunto retirado de pauta, tendo em vista que a Pró-reitoria de Extensão possui orçamento 
próprio para essas atividades. Entretanto, o presidente do Conselho solicitou ao pró-reitor de 
extensão que apresente, ao término de cada ano, todas as atividades realizadas na Extensão, 
incluindo o curso em questão.

2. Apreciação do Edital de contratação de professor visitante na área de Filosofi a e História 
da Ciência e da Tecnologia.
Assunto retirado de pauta, em razão do Edital já ter sido apreciado, quanto ao mérito, pela CPPD. 
O próximo passo é encaminhá-lo à Pró-reitoria de Administração para verificação de dotação 
orçamentária e em seguida para aprovação do Reitor.

3. Regulamentação do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE).
Professor Sidney apresenta os objetivos e funções do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE), com 
destaque para o Programa de Apoio da Universidade, composto por bolsa-auxílio, bolsa-moradia 
e bolsa de participação em eventos. Após vários esclarecimentos pontuais quanto ao orçamento 
e fonte de recursos, o relator formalizará a minuta de Resolução que contemplará as sugestões, 
para ser votada na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.

4. Regimento Interno do ConsUni.
Professor Milioni relata brevemente o documento e após várias observações, decidiu-se que 
todas as sugestões deverão ser encaminhadas, por e-mail, à Secretaria Geral, para compilação e 
posterior encaminhamento à Comissão de Legislação e Normas, para então voltar na Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária.

5. Regimento Eleitoral para eleição de diretores de Centros.
Professor Milioni relata brevemente o documento e após sugestões, irá reformulá-lo. Solicita que 
os conselheiros que tiverem sugestões as encaminhem à Secretaria Geral, para auxiliá-lo neste 
processo. O documento sofrerá análise da Comissão de Legislação e Normas e voltará na Ordem 
do Dia da próxima sessão.

GABINETE DA REITORIA

PORTARIAS

N° 202, de 29 de maio de 2009
O REITOR PRO TEMPORE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria MEC nº 986, de 07 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 10, de 08 de agosto de 2008, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:
Designar, a servidora Mônica Mascarenhas Graner, SIAPE nº 2554645, para Fiscal Responsável 
pelo contrato nº. 043/2008, processo nº 23006.000550/2008-30, firmado entre a empresa 
Construtora Delcon Ltda e a Universidade Federal do ABC - UFABC, sendo o sua substituta a 
servidora Fabiana Carlos Pinto de Almeida, SIAPE nº 1669162.

ADALBERTO FAZZIO
Reitor pro tempore

N° 203, de 02 de junho de 2009
Exonera, a pedido, Maria Aparecida Alves Dias, SIAPE nº 1680231, ocupante do cargo de 
Assistente em Administração, a partir de 02 de Junho de 2009.
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(D.O.U - 05/06/09 - Sç. 2 Pág.13)

N° 204, de 02 de junho de 2009
Nomeia, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, a candidata aprovada no 
Concurso Público, objeto do Edital nº 08 publicado no Diário Oficial da União de 22 de abril de 
2008, com resultado homologado pelo Edital nº 39, de 29 de agosto 2008, publicado no Diário 
Oficial da União de 03 de setembro 2008, conforme anexo a presente portaria:

Cargo: Professor Adjunto - Área: Biologia
Nome do Candidato    Código da Vaga

Meiri Aparecida Gurgel de Campos MirandaMeiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda 08054140805414
(D.O.U - 03/06/09 - Sç. 2 Pág.14)

N° 205, de 03 de junho de 2009
Autoriza o afastamento com ônus limitado para UFABC, da servidora Cecilia Bertoni Martha 
Hadler Chirenti, Professora Adjunta da Fundação Universidade Federal do ABC, no período 
de 15 de junho a 14 de julho de 2009 (incluindo trânsito), para missão de trabalho à convite de 
pesquisador, na Max Planck Institute for Gravitational Physics em Potsdam - Alemanha.
(D.O.U - 05/06/09 - Sç. 2 Pág.13)

N° 206, de 03 de junho de 2009
Autoriza o afastamento com ônus limitado para UFABC, do servidor João Ricardo Sato, Professor 
Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 18 a 23 junho de 2009 
(incluindo trânsito), para Participação em Congresso Internacional, na Organization Human Brain 
Mapping, na Cidade São Francisco – Estados Unidos.
(D.O.U - 05/06/09 - Sç. 2 Pág.13)

N° 207, de 03 de junho de 2009
Designa o servidor RODRIGO CABRERA, SIAPE nº 1624634, para exercer a Função Gratificada 
de Chefe da Seção de Freqüência da UFABC, código FG-3.
(D.O.U - 05/06/09 - Sç. 2 Pág.13)

N° 208, de 03 de junho de 2009
Designa a servidora BRUNA ARMONAS COLOMBO, SIAPE nº 1668040, para exercer a Função 
Gratificada de Assistente Executiva do Gabinete da Reitoria da UFABC, código FG-3.
(D.O.U - 05/06/09 - Sç. 2 Pág.13)

N° 209, DE 03 DE JUNHO DE 2009
O VICE-REITOR PRO TEMPORE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - 
UFABC, nomeado pela Portaria UFABC nº 18, de 23 de janeiro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União, Seção 2, página 09, de 26 de janeiro de 2009, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:

HOMOLOGAR as Avaliações de Desempenho referentes ao Estágio Probatório dos Servidores 
Técnico-Administrativos em Educação da Fundação Universidade Federal do ABC, considerando-
os aprovados conforme anexo I à presente Portaria:

ANEXO I
Nome Siape Vigência
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Adriana Siqueira da LuzAdriana Siqueira da Luz 15357161535716 05/jun/200905/jun/2009
Alan Justino da SilvaAlan Justino da Silva 15353461535346 05/jun/200905/jun/2009

Alessandro Alberto dos SantosAlessandro Alberto dos Santos 15340311534031 05/jun/200905/jun/2009
Ana Carolina Tonelotti AssisAna Carolina Tonelotti Assis 15345931534593 14/jun/200914/jun/2009

Camila Binhardi NatalCamila Binhardi Natal 15340271534027 05/jun/200905/jun/2009
Denilson MarquesDenilson Marques 15342561534256 05/jun/200905/jun/2009

Edilson José RodriguesEdilson José Rodrigues 15345841534584 05/jun/200905/jun/2009
Expedito NunesExpedito Nunes 15343741534374 05/jun/200905/jun/2009

Fábio BorgesFábio Borges 15348961534896 05/jun/200905/jun/2009
Gustavo A. Galati de OliveiraGustavo A. Galati de Oliveira 15344251534425 05/jun/200905/jun/2009

José Luiz de GodoyJosé Luiz de Godoy 15342211534221 05/jun/200905/jun/2009
Joseli Gomes de MouraJoseli Gomes de Moura 15343021534302 05/jun/200905/jun/2009

Juscelino Batista dos SantosJuscelino Batista dos Santos 15356771535677 05/jun/200905/jun/2009
Lidia Lumi KawanoLidia Lumi Kawano 15339731533973 05/jun/200905/jun/2009

Lidia Pancev Daniel PereiraLidia Pancev Daniel Pereira 15342661534266 05/jun/200905/jun/2009
Luciana Martiliano MilenaLuciana Martiliano Milena 15344621534462 05/jun/200905/jun/2009

Luiza Sakaguchi HanashiroLuiza Sakaguchi Hanashiro 15342821534282 05/jun/200905/jun/2009
Marcos Joel RúbiaMarcos Joel Rúbia 15342741534274 05/jun/200905/jun/2009

Marcos PavoneMarcos Pavone 15340251534025 05/jun/200905/jun/2009
Maurício Bianchi WojslawMaurício Bianchi Wojslaw 15357171535717 14/jun/200914/jun/2009
Maurício Eduardo SzaboMaurício Eduardo Szabo 15339531533953 05/jun/200905/jun/2009

Nilton José da HoraNilton José da Hora 15339781533978 05/jun/200905/jun/2009
Renata TonelottiRenata Tonelotti 15340231534023 05/jun/200905/jun/2009
Rodrigo PanzicaRodrigo Panzica 15339261533926 05/jun/200905/jun/2009

Tálita Roberta D’ArrudaTálita Roberta D’Arruda 15345961534596 05/jun/200905/jun/2009
Vagner Guedes de CastroVagner Guedes de Castro 15345781534578 14/jun/200914/jun/2009

Valdir VidaValdir Vida 15340211534021 05/jun/200905/jun/2009
Vanessa Dias da CruzVanessa Dias da Cruz 15343111534311 05/jun/200905/jun/2009
Vanessa Elena Bomfi mVanessa Elena Bomfi m 15340331534033 05/jun/200905/jun/2009
Virgínia de Sousa SlivarVirgínia de Sousa Slivar 15343001534300 05/jun/200905/jun/2009

ARMANDO ZEFERINO MILIONI
Vice-Reitor pro tempore

N° 210, de 03 de junho de 2009
RETIFICA:
Portaria nº 51, de 17 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União de 19 de fevereiro 
de 2009, seção 2, página 10, onde se lê: Chefe da Divisão de Patrimônio, Leia-se: Chefe interina 
da Divisão de Patrimônio.
(D.O.U - 05/06/09 - Sç. 2 Pág.13)

N° 211, de 04 de junho de 2009
O VICE-REITOR PRO TEMPORE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria UFABC nº 18, de 23 de janeiro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União, Seção 2, página 09, de 26 de janeiro de 2009, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:RESOLVE:
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Art. 1º -Art. 1º - Revogar a Portaria nº 94, de 01 de junho de 2007, publicada no Diário Oficial da União 
de 04 de junho de 2007, seção 2, página 17.

Art. 2º - Art. 2º - Nomear José Carlos Rodrigues Silva, SIAPE nº 1544248, para exercer o cargo em 
comissão de Pró-Reitor de Administração da UFABC, código CD-3.

ARMANDO ZEFERINO MILIONI
Vice-Reitor pro tempore

N° 212, de 04 de junho de 2009

O VICE-REITOR PRO TEMPORE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - 
UFABC, nomeado pela Portaria UFABC nº 18, de 23 de janeiro de 2009, publicada no Diário 
Oficial da União, Seção 2, página 09, de 26 de janeiro de 2009, no uso de suas atribuições legais, 
RESOLVE:RESOLVE:

Nomear em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, os candidatos aprovados 
no Concurso Público, objeto do Edital nº23 de 26/06/2008, publicados no Diário Oficial de 
27/06/2008, com resultado homologado pelo edital nº 57 de 23/10/2008, publicado no DOU de 
25/11/2008, conforme anexo I na presente portaria:

Anexo I

Cargo: Assistente em Administração
Nome do candidato Código da vaga Vacância

Delcivan Francisco de Carvalho Delcivan Francisco de Carvalho 08057360805736 Juliana Garbim BorgesJuliana Garbim Borges
Natanael da Silva Oliveira Natanael da Silva Oliveira 08057900805790 Maria Aparecida Alves DiasMaria Aparecida Alves Dias
Claudio Macedo Claudio Macedo 08057800805780 Jackson KawanJackson Kawan
Cleusa Fabris da Silva Cleusa Fabris da Silva 08058140805814

 
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação
Nome do candidato Código da vaga

Nilson José ZoccarattoNilson José Zoccaratto 08051050805105

Cargo: Engenheiro Civil
Nome do candidato Código da vaga

Angela ShimabukuroAngela Shimabukuro 08060630806063

ARMANDO ZEFERINO MILIONI
Vice-Reitor pro tempore

 N° 213, de 05 de junho de 2009
Art. 1º. Art. 1º. Constitui Comissão Permanente de Licitação nos termos do artigo 51, da lei 8.666, de 21 
de junho de 1993 e sua atual redação, no âmbito da Fundação Universidade Federal do ABC – 
UFABC, composta pelos seguintes membros:

ELIAS FERREIRA TAVARES – Matrícula Siape 1565388, SARA CID MASCAREÑAS ALVAREZ 
– Matrícula Siape 01574068, ANA CAROLINA TONELOTTI ASSIS  - Matrícula Siape 01534593, 
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PATRÍCIA ALVES MOREIRA – Matrícula Siape 01551803, LUCIENI GOMES DA SILVA – 
Matrícula Siape 01549715, EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA – Matrícula 
Siape 006099242, CHRISTIANE MARIE SCHWEITZER – Matrícula Siape 1544391, JOSÉ 
CARLOS DUGO – Matrícula Siape 1549713, PRISCILA CARVALHO – Matrícula Siape 1624667, 
DERMIVALDO ALVES DE SOUZA  - Matrícula Siape 1668051, VALDENOR SANTOS DE JESUS 
– Matrícula Siape 1628528, JUSSARA APARECIDA DE ALMEIDA PAGANI JUSTI – Matrícula 
Siape 1668976 para conduzir os processos licitatórios no âmbito da Unidade Gestora 154503.

Art. 2º.Art. 2º. A comissão será presidida por ELIAS FERREIRA TAVARES, e em seus impedimentos 
eventuais pelos demais membros, obedecendo a ordem seqüencial acima.

Art. 3º. Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº. 
106 de 05 de junho de 2008, publicada no Diário Oficial da União de 08 de junho de 2008.
(D.O.U - 08/06/09 - Sç. 2 Pág.19)

N° 214, de 05 de junho de 2009
Art. 1º. Art. 1º. Designa os servidores EGLE MARIA ANDRADE DE SOUZA FUKAGAWA – Matrícula 
Siape 006099242, PATRÍCIA ALVES MOREIRA – Matrícula Siape 01551803, LUCIENI GOMES 
DA SILVA – Matrícula Siape 01549715, SARA CID MASCAREÑAS ALVAREZ – Matrícula Siape 
01574068, ANA CAROLINA TONELOTTI ASSIS - Matrícula Siape 01534593, CHRISTIANE 
MARIE SCHWEITZER – Matrícula Siape 1544391, ELIAS FERREIRA TAVARES – Matrícula 
Siape 1565388, JOSÉ CARLOS DUGO – Matrícula Siape 1549713, PRISCILA CARVALHO 
– Matrícula Siape 1624667, DERMIVALDO ALVES DE SOUZA  - Matrícula Siape 1668051, 
VALDENOR SANTOS DE JESUS – Matrícula Siape 1628528, JUSSARA APARECIDA DE 
ALMEIDA PAGANI JUSTI – Matrícula Siape 1668976 para conduzir os processos licitatórios na 
modalidade pregão, no âmbito da Unidade Gestora 154503.

Art. 2º. Art. 2º. Os servidores designados para função de pregoeiro poderão atuar como membros da 
Equipe de Apoio nos casos em que não sejam os emitentes do Edital em curso.

Art. 3º.Art. 3º. Havendo necessidade e/ou conveniência de assessoramento especial nas licitações, 
poderão ser designados outros servidores mediante despacho exarado nos respectivos processos 
licitatórios.

Art. 4º.Art. 4º. A autoridade imediatamente superior ao Pregoeiro é o Pró-Reitor de Administração da 
Unidade Gestora.

Art. 5º.Art. 5º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a portaria nº. 
107 de 05 de junho 2008, publicada no Diário Oficial da União de 08 de junho de 2008.
(D.O.U - 08/06/09 - Sç. 2 Pág.19)

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PORTARIAS

N° 005, de 04 de junho de 2009
O Pró-Reitor de Graduação da Fundação Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria 
nº 64 de 26 de fevereiro de 2009, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 27 de 
fevereiro de 2009, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e considerando a Portaria nº. 
47 de 18 de setembro de 2006, que institui o Comitê de Graduação,
RESOLVE:
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PORTARIAS NORMATIVAS

nº 01, de 03 de junho de 2009
Regulamenta a utilização de recursos orçamentários para aquisição de Material Permanente para 
os cursos de Pós-Graduação.
O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC, nomeado 
pela Portaria UFABC nº 12, de 31 de janeiro de 2008, publicada no Diário Oficial da União, Seção 
2, de 01 de fevereiro de 2008, no uso de suas atribuições legais,
- Considerando a necessidade de se estabelecer procedimentos para o uso dos recursos de 
investimento no valor total de R$1.050.000,00 (um milhão e cinqüenta mil reais) disponibilizados 
na Ação Orçamentária 1375.4006 - Funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação - da UFABC,
- Considerando a necessidade de se reservar parte desses recursos para a compra dos 
equipamentos necessários para o pleno funcionamento dos laboratórios da Central Experimental 
Multiusuário,
RESOLVE:
Art 1º.Art 1º. Disponibilizar o montante de R$ 600.000,00 dessa Ação Orçamentária aos cursos de 
pós-graduação da UFABC para a aquisição de Material Permanente para seus laboratórios de 
pesquisa.

Art 2º. Art 2º. Os equipamentos a serem adquiridos deverão estar associados à realização de projeto de 
pesquisa em área de concentração relacionada ao curso de pós-graduação.

Art 3º.Art 3º. Cada curso poderá solicitar recursos para no máximo 5 (cinco) projetos.

Art 4º. Art 4º. Cada projeto poderá receber um montante máximo de R$50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Art 5º. Art 5º. Cada curso terá direito a ter 1 (um) projeto pré-aprovado.

Art 6º.Art 6º. Os demais pedidos serão julgados pela Comissão de Pós-Graduação - CPG em rodadas 
competitivas através do seguinte procedimento:
a. A cada rodada de decisão, cada curso apresentará 1 (um) projeto a ser julgado 
comparativamente aos projetos apresentados na rodada pelos demais cursos.
b. Por ocasião de sua apresentação, cada curso terá 2 (dois) minutos para defender a importância 
de seu projeto. Caberá ao presidente da CPG a definição da ordem das apresentações.
c. Dentre os projetos apresentados na rodada, a CPG escolherá 1 (um) projeto vencedor através 
de votação aberta e individual dos coordenadores dos cursos. 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

Art. 1º - O período de cancelamento de matrículas das disciplinas será de quatro semanas a partir 
do início das aulas.

Art. 2º - Os alunos poderão solicitar até dois cancelamentos de matrículas em disciplinas.

Art. 3º - No 2º trimestre de 2009, serão admitidos três cancelamentos de disciplinas quando uma 
delas for Projeto Dirigido.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prof. Dr. Helio Waldman
Pró-Reitor de Graduação
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d. Cada curso poderá votar em apenas 1 projeto por rodada.
e. Os cursos não poderão votar no projeto por eles apresentado.
f. Em caso de empate, uma nova rodada de votação será efetuada contemplando apenas os 
projetos empatados em primeiro lugar. Em caso de novo empate, caberá ao presidente da CPG o 
voto de desempate.
g. As rodadas se repetirão até ser atingido o limite do montante total explicitado no Artigo 1º desta 
portaria.

Art 7º.Art 7º. Cada pedido deverá possuir no máximo 3 (três) páginas, impresso em fonte 12pt, 
espaçamento simples e deverá conter:
a. Identificação do pedido contendo:
i. Nome do curso de pós-graduação;
ii. Nome do projeto de pesquisa;
iii. Nome dos membros da equipe responsável pela sua execução, explicitando o coordenador do 
projeto.
b. Projeto de pesquisa contendo:
i. Linha de pesquisa;
ii. Resumo do projeto de pesquisa;
iii. Descrição do equipamento a ser adquirido e sua importância para a realização do projeto, 
explicitando sua alocação nos laboratórios da universidade.
c. Orçamento itemizado do material permanente a ser adquirido, explicitando o total de recursos 
solicitados. 

Art 8º. Art 8º. Os pedidos deverão ser encaminhados à secretaria da Pró-Reitoria de Pós-Graduação até 
o dia 26 de junho p.f. acompanhados de carta de encaminhamento indicando qual dos projetos 
deve ser considerado pré-aprovado.

Art 9ºArt 9º. Os pedidos deverão ser julgados em uma ou mais reuniões extraordinárias da CPG até 
o dia 8 de julho p.f.. Ao término de cada reunião será publicado o resultado dos julgamentos 
realizados.

Art 10º.Art 10º. As coordenações dos cursos serão responsáveis pelo acompanhamento dos projetos 
junto ao setor de aquisições da universidade.

Art 11ºArt 11º. Todas as aquisições deverão ser efetuadas respeitando-se o disposto na legislação em 
vigor.

Art 12º.Art 12º. Casos omissos serão resolvidos pela CPG.

Art 13º.Art 13º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da 
universidade. 

EDUARDO DE MORAES GREGORESEDUARDO DE MORAES GREGORES
Pró-Reitor de Pós-Graduação da UFABCPró-Reitor de Pós-Graduação da UFABC

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Nome do Servidor: Leonardo Batista Gimenez
Cargo:Cargo: Administrador
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da sessão do Comitê 
de Graduação (CG), realizada em de 07 de maio de 2009, às 14h30, na sala 408 - Bloco B - 
Universidade Federal do (UFABC).

ORDEM DO DIA

1) Alteração da Composição do Comitê de Graduação:
Será encaminhado ao Conselho Universitário, como item de pauta, a inclusão de dois 
representantes discentes: Rodrigo Martins e Juliana Sanchez, e um técnico-administrativo lotado 
na Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) para compor o CG,

2) Disciplinas 2º trimestre de 2009:
Aprovação das disciplinas que serão oferecidas no 2º trimestre de 2009. Cancelamento de 
disciplinas ofertadas no período de matrícula que não atenderam aos seguintes requisitos: 
professor disponível para ministrar a disciplina, laboratório disponível, ou disciplinas obrigatórias 
que tiveram demanda inferior a 30 alunos.

3) Calendário do Edital de Monitoria:
O Edital de Monitoria do 2º trimestre irá oferecer 210 vagas para monitores em todas as 
disciplinas da UFABC. Foi aprovado o seguinte calendário para processos de monitoria: 
08/05/2009 - Virgínia Slivar, pedagoga da PROGRAD, enviará e-mail aos coordenadores de 
disciplinas com a solicitação da quantidade de monitores necessários em cada disciplina. 
15/05/2009 - Prazo limite para os coordenadores atenderem a essa solicitação. 19/05/2009 - 

COMITÊ DE GRADUAÇÃO

Função:Função: não tem
Matrícula SIAPE: Matrícula SIAPE: 1624717
Órgão de Lotação:Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico:Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular:Nome do Ocupante Titular: Rodrigo Panzica
Função Substituída:Função Substituída: Responsável pela Seção de Liquidação Financeira - Assuntos Comerciais
Código da Função:Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição:Ato da designação de substituição: Portaria nº 202 de 14 de agosto de 2008
Período de Afastamento:Período de Afastamento: 25 a 29/05/2009
Motivo do Afastamento:Motivo do Afastamento: Treinamento
Fundamento Legal:Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Nome do Servidor: Audeni Leite da Silva
Cargo:Cargo: Técnico em Contabilidade
Função:Função: FG-4 - Responsável pela Seção de Serviços de Processamento Contábil
Matrícula SIAPE: Matrícula SIAPE: 1624689
Órgão de Lotação: Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular:Nome do Ocupante Titular: Robson Moreno Piva
Função Substituída:Função Substituída: Chefe da Seção de Execução Orçamentária
Código da Função: Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição:Ato da designação de substituição: Portaria nº 226 de 29/08/2008
Período de Afastamento:Período de Afastamento: 29/06/2009 a 08/07/2009
Motivo do Afastamento: Motivo do Afastamento: Férias 
Fundamento Legal: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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PROGRAD envia tabela das disciplinas para diretores de centros para aprovação. 21/05/2009 
- As modificações serão incluídas no edital. 22/05/2009 - Encaminhar edital à Reitoria para 
publicação. 26 a 28/05 - Período de inscrição. 04/06 - Divulgação dos selecionados.

2) Modifi cações aprovadas em Edital de Monitoria 2º Trimestre de 2009:
No item 1.3.2 onde se lê “O monitor auxiliará o docente em tarefas didáticas, inclusive na 
preparação de aulas e elaboração de material didático, bem como em correções de provas e 
trabalhos dos discentes”, leia-se: “O monitor poderá auxiliar o docente em tarefas didáticas, 
inclusive na preparação de aulas e elaboração de material didático, bem como em correções de 
trabalhos dos discentes”, no item 1.3.3 onde se lê: “O monitor auxiliará os docentes na realização 
de trabalhos práticos e experimentais, durante as aulas nos Laboratórios, compatíveis com o 
seu grau de conhecimento e experiência da disciplina”, leia-se: “O monitor poderá auxiliar os 
docentes na realização de trabalhos práticos e experimentais, durante as aulas nos Laboratórios, 
compatíveis com o seu grau de conhecimento e experiência da disciplina”, excluir o item 
4.3, “III. Ter CR maior ou igual a 2,0 (dois)”, e incluir o item 6.2 “Os alunos inscritos passarão 
por entrevista com os coordenadores das disciplinas, que selecionarão os candidatos. As 
entrevistas serão nos dias 01 e 02 de junho de 2009. Os locais e os horários serão divulgados 
posteriormente”. Inserir o item: 6.3 “A seleção dos alunos será feita pelo CR ou outro critério 
objetivo definido pelo coordenador da disciplina responsável pela seleção”.

EXPEDIENTE

1) Alocação de salas de aula
Carla Oliveira relata sobre a análise, planejamento da alocação das salas de aula, e distribuição 
da carga didática dos professores. O principal objetivo foi atender ao máximo as escolhas dos 
alunos, uma vez que a matrícula foi feita por demanda, e não por quantidade de vagas já pré-
estabelecidas.

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da sessão do Comitê 
de Graduação (CG), realizada em de 12 de maio de 2009, às 14h30, na sala 408 - Bloco B - 
Universidade Federal do (UFABC).

ORDEM DO DIA

1) Hands on School:
A Universidade Federal do ABC estará sediando o evento Hand on Research in Complex Systems 
School no período de 26 de julho a 07 de agosto de 2009. Tal evento contemplará apresentações 
de diversos pesquisadores nacionais e internacionais, bem como a realização de atividades 
experimentais. O CG aprova a solicitação de uso dos seguintes espaços: laboratórios L601, L602, 
L603, o 7o andar inteiro e a sala 402, nesse período.

2) Livros para o Bacharelado em Ciências e Humanidades
O CG solicitou aos coordenadores de cursos que seja feita uma lista com as necessidades de 
livros para que possa ser finalizado o processo de aquisição em fevereiro de 2010.

EXPEDIENTE

1) Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
Carla Oliveira irá representar a UFABC em reuniões regionais do Ministério da Educação (MEC) 
sobre a avaliação do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) para entender o 
mecanismo desse exame.
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2) Processo de Jubilação
A Comissão do processo de Jubilação de setembro de 2008, composta pelos professores 
Plínio Taboas, Jorge Tomioka e Rosana Ferreira, relatou sobre a necessidade de revisão dos 
procedimentos de jubilação realizados pela UFABC até o momento, incluindo um programa de 
prevenção de jubilação como parte da proposta de normatização.

3) Estágio Discente
Professor Carlos Scuracchio relata sobre a necessidade de regulamentar o processo de estágio 
obrigatório.

4) Projeto Pedagógico Curricular do Bacharelado
Professor Gilberto Martins faz apresentação sobre o projeto pedagógico, que tem como objetivo 
apresentar a evolução das matrizes curriculares das Engenharias da UFABC, definindo estrutura 
acadêmica e requisitos obrigatórios para a formação das várias modalidades de engenharia 
oferecidos pela UFABC, dentro das imposições do projeto pedagógico da universidade, os 
requisitos das diretrizes curriculares do CNE - Conselho Nacional da Educação e respeitando a 
carga horária mínima para a formação do engenheiro, também definidas pelo CNE.

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da sessão do Comitê 
de Graduação (CG), realizada em de 19 de maio de 2009, às 14h30, na sala 408 - Bloco B - 
Universidade Federal do (UFABC).

ORDEM DO DIA

1) Processo de Jubilação
Foram analisados os pedidos de recursos de jubilação dos seguintes alunos: Lucas Eduardo 
Nunes, Pedro José Álvares Lopes das Neves, e Tony Pereira Ferreira. Decidiu-se que as 
assistentes sociais visitarão esses alunos.

EXPEDIENTE

1) Disciplina Projeto Dirigido
Professor Derval Rosa relata sobre a estruturação da disciplina Projeto Dirigido, que nesse 
2º trimestre será ministrada pelos seguintes professores: Derval dos Santos Rosa - Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS), Patrícia Leite - CECS e Tatiana 
Lima Ferreira - Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Portanto, sugere a 
inclusão de um professor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) para o próximo 
trimestre.

2) Cancelamento de disciplinas
Após discussão sobre o período para o cancelamento das disciplinas, decidiu-se que será 
discutido em próxima reunião do CG como ordem do dia. A sugestão dos alunos é que sejam 
quatro semanas.

CONSELHO DO CCNH
SINOPSE

23ª reunião ordinária Conselho do CCNH
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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 23ª reunião ordinária 
do Conselho do CCNH, realizada em 27 de maio de 2009, às 10h , na sala de reuniões do 8º 
andar do bloco B.

INFORMES

O Prof. Leigui solicita que os docentes que já apresentaram os relatórios de atividades do 
primeiro e segundo ano apresentem o terceiro relatório que compreende o período de agosto de 
2008 até a presente data. Esse Conselho indica os Profs. Ronei Miotto, Vilson Tonin Zanchin e 
Sandro Silva e Costa para comporem a comissão que irá avaliar os relatórios e emitir parecer 
para esse Conselho para posterior envio à CPPD. Tal indicação baseia-se no fato de que são os 
únicos docentes do CCNH que já passaram pelo estágio probatório, condição necessária para 
integrarem referido comitê.

ORDEM DO DIA

Item 1:Item 1: ata aprovada;

Item 2 - solicitação de redistribuição do Prof. Álvaro Antonio Alencar de Queiroz.
Novamente avaliado o currículo do Prof. Álvaro Antonio Alencar de Queiróz, procedeu-se a 
votação quanto a ratificação do parecer anterior ou aprovação de seu pedido de transferência. 
Feita votação, houve 2 abstenções e 4 votos favoráveis em manter o parecer anterior. Diante 
disso, será enviada CI à Reitoria ratificando parecer anterior;

Item 3 - solicitação de redistribuição da Profª Andréa Antunes Pereira. 
Não aprovada solicitação de redistribuição;

Item 4 - novo representante docente no Comitê de Graduação.
O Prof. Leigui informa que os Profs. Pietro, Frank e Raquel manifestaram interesse em integrarem 
o Comitê de Graduação. Decidiu-se que, confirmado o interesse, serão feitas eleições no mês de 
junho.

Item 5 - eleições para Conselho de Centro.
O Prof. Leigui solicita que os conselheiros apresentem na próxima reunião propostas de 
composição do Conselho do CCNH para o próximo mandato.

Item 6 - critérios para atender pedidos de afastamento.
Decidiu-se que os conselheiros trarão propostas para concessão de afastamentos docentes na 
próxima reunião.

Item 7 - outros assuntos.
O Prof. Wendel questiona como está o andamento dos pedidos de concessão de adicional de 
insalubridade, tendo sido informado que a UFABC contratou uma médica que irá iniciar essa 
análise.

O Prof. Leigui apresenta relatório de atividades docentes do Prof. Alexsandre Figueiredo Lago, o 
qual foi aprovado.

A Profª Patrícia relata que, durante o trabalho de atribuição didática foi estabelecido que cada 
docente do CCNH deverá atingir 16 créditos por ano. Diz que agora é necessário refinar esse 
critério. Foi decidido que os conselheiros apresentarão propostas na próxima reunião, tendo em 
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CIS
SINOPSE

Reunião de 29/05/2009, 13:45h ~ 15:15h

Participantes: Participantes: Expedito Nunes (membro CIS), Lígia Gomes (membro CIS), Roberta Kelly 
Gomes (membro CIS), Vanessa Elena Bomfim (membro da CIS), Mirian Matayoshi (assistente 
administrativo CPPD/CIS).

Pauta:
1 - Discussões:
a.a. Carimbos - Foram solicitados quatro tipos de carimbos para a CIS, sendo que um deles 
destinava-se ao coordenador, porém, este último foi negado. A CIS verificará o motivo do 
indeferimento do pedido e, se necessário, encaminhará nova solicitação.

b.b. Regimento Interno da CIS - Será apresentado para apreciação dos servidores na próxima 
reunião do dia 05/06/09, sexta-feira, às 14h30 no 10º andar da unidade Catequese.

c. c. Resposta da Coordenadoria Geral de Recursos Humanos (CGRH) referente à consulta sobre 
o desenvolvimento dos servidores no Plano de Carreira dos Cargos Técnicos Administrativos em 
Educação (PCCTAE) na UFABC - A CIS considerou a resposta insatisfatória e procurará estreitar 
a comunicação diretamente com os servidores.

d.d. Cursos de capacitação - Foi discutida a falta de comunicação entre o CGRH e os servidores 
técnicos administrativos em relação aos cursos de capacitação. Atualmente, somente os 
dirigentes são informados, cabendo aos mesmos, indicar os servidores que farão os cursos. 
Esta atitude gera insatisfação dos servidores não contemplados. Entende-se que as vagas são 
limitadas, mas o ideal seria divulgar a informação a todos os servidores para que pudessem 
pleitear e justificar o interesse no mesmo. 

e.e. Pesquisa sobre a capacitação - Sugestão de elaborar uma pesquisa sobre os cursos de 
capacitação de interesse dos servidores. 

f.f. Informativo da CIS - O próximo informativo conterá trechos de uma entrevista com um servidor 
efetivo e matérias sobre capacitação.

g.g. Site da CIS - Foi proposto criar um site a fim de melhorar o canal de comunicação e interação 
entre a CIS e os servidores.

vista inclusive a concessão de afastamentos.

O Prof. Leigui informa que alguns docentes solicitaram a convocação de uma reunião de todo o 
Centro e que está sendo agendada a data.

O Prof. Leigui informa que é necessário definir o número de vagas e áreas que o CCNH terá para 
Professores Titulares. O assunto será ainda posteriormente debatido.

O administrador Elias apresenta proposta de Instrução de Trabalho. A proposta foi debatida e será 
pauta de próxima reunião.
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2 - Próxima reunião
 A próxima reunião foi agendada para 05/06, sexta-feira às 13h30 na Unidade Catequese e 
às14h30h no 10ºandar, reunião esta aberta para apresentar o Regimento da CIS aos servidores 
para que possam apresentar eventuais sugestões.


