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CONSUNI
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV sessão 

extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida no dia 3 de maio de 2011, às 14h, na 
sala dos Conselhos no 1º andar do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. 

dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Comunicados do Reitor:

1. Informou que, a pedido da representante docente do CMCC, Itana Stiubiener, a Reitoria 
prestará esclarecimentos acerca da infraestrutura de rede nas instalações das salas dos docentes 
no Bloco A. O assunto foi objeto de amplas discussões, via e-mail, nas últimas semanas, 
devido a problemas no acesso à internet nesses locais, no entanto, o serviço de cabeamento 
de rede encontra-se em fase de execução. Professor Dalpian leu o e-mail que encaminhou aos 
docentes na qualidade de presidente do Comitê de Apoio à Tecnologia da Informação (CATI), 
em que ressaltou, entre outros aspectos que, no prazo estabelecido entre a UFABC e a empresa 
contratada para feitura do serviço, não há atraso na execução do contrato de instalação do 
cabeamento estruturado do Bloco A.

2. Comunicou o recebimento de ofício emitido pela Secretaria de Ensino Superior, acompanhado 
de uma Nota Técnica favorável ao novo Estatuto da UFABC, o que permite sua publicação 
no Diário Oficial da União (DOU). Entre as alterações estabelecidas nesse documento, 
está o aumento da composição dos Conselhos. As eleições para preenchimento das vagas 
sobressalentes serão normatizadas por Resolução específica, a ser elaborada pela Secretaria 
Geral e aprovada por este Conselho.

3. Informou o recebimento do relatório final da comissão instituída para estudo da execução do 
contrato nº 20/2009 com a empresa Calome Ltda. que fornece a alimentação do Restaurante 
Universitário. Foi solucionada boa parte dos problemas identificados na execução do contrato e 
sugeridas alterações no mesmo. Acrescentou que a partir do próximo dia 9, o custo subsidiado 
da refeição passará a ser R$ 2,15, contudo, a Reitoria instituiu nova comissão para estudar a 
política de subsídio à alimentação. Concluída essa etapa, o estudo será voltado à política geral de 
subsídios.

Comunicados dos Conselheiros:

1. Professora Itana ressaltou que encaminhou o pedido de esclarecimento acerca dos problemas 
de infraestrutura de rede, no Bloco A, como um item de pauta e não como um informe, por 
entender que a UFABC passa por um momento crítico em termos de tecnologia da informação. 
Professor Waldman informou que esta é uma questão relevante, mas como a solução está 
programada para os próximos dias, não incluiu esse assunto como item de pauta, além de não 
haver proposta para deliberação. Recordou a importância de as matérias serem encaminhadas 
ao Conselho, por meio de propostas formalizadas, a fim de agilizar as deliberações. Mencionou 
ainda as disposições constantes no Regimento Interno do ConsUni quanto à possibilidade 
de convocação de sessões extraordinárias. Professora Itana afirmou que a intenção foi a de 
iniciar os debates nesse fórum para o amadurecimento do assunto e identificação da possível 
necessidade de formalização de uma proposta.

2. Professor Marvulle relatou providencias tomadas pela direção do Centro para amenizar 
o problema, como pequenas aquisições e o auxílio de um grupo de docentes e técnicos 
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administrativos do CMCC, que providenciaram o transporte e instalação dos equipamentos ao 
5º andar da Torre II, Bloco A. Expôs sua grande preocupação quanto à insuficiência de docentes 
para o oferecimento de disciplinas no terceiro quadrimestre, uma vez que os docentes do 
quadro atual já ultrapassaram as respectivas cargas didáticas no segundo quadrimestre. Por fim, 
manifestou-se contrário ao projeto apresentado para o câmpus de São Bernardo do Campo em 
que está previsto o compartilhamento das salas de docentes por dois profissionais. Professor 
Waldman se colocou à disposição de todos os Conselhos de Centro para maiores debates acerca 
dos problemas relacionados ao NTI, contudo, não recebeu convite de nenhuma dessas instâncias 
até o momento para tal. No que tange à contratação de novos docentes, a UFABC possui vagas 
disponíveis em seu 'banco de vagas'. A Reitoria está aberta para receber as demandas dos 
Centros para encaminhá-las à Comissão de Vagas e acelerar o processo de contratação. Com 
relação às salas de docentes, esclareceu que a Reitoria ainda não tomou nenhuma decisão 
a esse respeito, uma vez que o referido projeto foi elaborado na gestão anterior. No entanto, 
salientou que alterações durante a execução podem gerar diversos problemas e atrasos, como 
ocorreu no câmpus de Santo André.

3. Professor Plínio informou que a PROEX organizará um colóquio sobre extensão universitária, 
evento que integrará as comemorações pelos 5 anos da UFABC. Maiores detalhes serão 
comunicados futuramente. À ocasião, noticiou sua eleição como coordenador do Fórum de Pró-
Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras – região sudeste (FORPROEX).

4. Professor Arnaldo registrou que compartilha das preocupações do professor Marvulle com 
relação à contratação de docentes e aumento de carga didática. Comunicou que o professor 
Ronei Miotto recebeu a maioria dos votos na consulta à comunidade, primeira etapa da eleição 
para novo vice-diretor do CCNH. A decisão foi acatada pelo Colégio Eleitoral, que encaminhou a 
lista tríplice à Reitoria.

Ordem do Dia

1. Indicação de um docente de cada centro, membros do ConsUni, para comporem a Comissão 
de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da Fundação Universidade 
Federal do ABC, em consonância com a Resolução ConsUni nº 19, que a instituiu.

Professor Helio Waldman, conforme dispõe a Resolução ConsUni nº 19 que instituiu a Comissão 
de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da Fundação Universidade 
Federal do ABC, solicitou indicações de representantes de docentes de cada Centro para compor 
a referida comissão, ficando assim definido: Claudionor Francisco do Nascimento (CECS), Itana 
Stiubiener (CMCC), Reinaldo Luiz Cavasso Filho (CCNH). Aprovado por aclamação.

2. Indicação de representantes externos para o Conselho Universitário.

Professor Helio Waldman comentou que não houve sugestões de nomes para tal representação, 
além dos já sugeridos. Relatou brevemente os currículos dos indicados: professor Oduvaldo 
Cacalano, Reitor do Centro Universitário Fundação Santo André e professor Jefferson José da 
Conceição, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de São Bernardo do Campo. 
Os nomes foram aprovados por unanimidade.

3. Apresentação das Comissões Assessoras dos Conselhos para subsidiar a proposta de criação 
da Comissão de Políticas de Segurança da UFABC.

Professor Helio Waldman informou que a Comissão Interna de Biossegurança (CIBio) não 
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seria apresentada, naquele momento, a esse Conselho tendo em vista que sua presidente, 
professora Adelaide Faljoni-Alario, participava de atividade externa, em San Diego, EUA. Em 
seguida, a engenheira de segurança do trabalho, Fernanda Massae Mizumura, coordenadora 
da Comissão Permanente de Segurança Laboratorial (CPSL); os professores Renato Rodrigues 
Kinouchi, presidente da Comissão de Ética em Pesquisa (CEP); Marcelo Augusto Christoffolete, 
coordenador pro-tempore da Comissão de Ética em Uso de Animais da UFABC (CEUA); Gustavo 
Martini Dalpian, presidente do Comitê de Apoio à Tecnologia da Informação (CATI); os servidores 
técnico-administrativos Valdenor Santos, presidente da Comissão de Sindicância Administrativa 
– em conjunto com a chefe da Auditoria, Rosana de Carvalho Dias - e Rodrigo Ferreira Prata, 
coordenador da Comissão de Ética Ambiental e de Resíduos apresentaram breve relato acerca 
das atribuições de suas respectivas comissões. Houve vários questionamentos acerca de 
especificidades de cada uma delas, aos quais foram esclarecidos pelos representantes. Após, 
seguiu-se amplo debate acerca da pertinência e necessidade de criação da Comissão de 
Políticas de Segurança da UFABC, sendo que alguns conselheiros manifestaram entendimento 
de que as comissões existentes já contemplam a questão da segurança na UFABC, enquanto 
outros acreditam que a nova comissão preencheria lacunas não atendidas pelas referidas 
comissões, sem haver sobreposição de atribuições. Findas as inscrições, acordou-se que o 
assunto deverá ser apreciado na Ordem do Dia da próxima sessão, havendo o compromisso, por 
parte da Secretaria Geral, de encaminhar a minuta de Resolução que trata da questão aos novos 
conselheiros cujos mandatos iniciaram-se no dia 22 de março.
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CONSEPE
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IV sessão ordinária do 
Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP), realizada no dia 10 de maio de 2011, às 14h, na sala 

dos Conselhos no 1º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à 
Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Comunicados do Reitor:

1. Professor Helio Waldman comunicou que o novo Estatuto da UFABC, já aprovado pelo 
Conselho Universitário (ConsUni), recebera anuência do Ministério da Educação (MEC) e passará 
a vigorar a partir de sua publicação. Ressaltou que tal fato implica numa nova composição desse 
Conselho que passará a contar, não mais com 17 Conselheiros, mas com 31, somando-se aos 
atuais membros, o pró-reitor de extensão, os coordenadores dos Bacharelados Interdisciplinares, 
um coordenador de curso de pós-graduação, um coordenador de curso de graduação, mais dois 
representantes docentes de cada Centro, mais um representante técnico administrativo e mais 
dois representantes discentes da graduação. Ressaltou que o mais breve possível, a Secretaria 
Geral apresentará proposta para realização de eleições para preenchimento dessas vagas.

Comunicados dos Conselheiros:

1. Professor Klaus Capelle comunicou que a portaria nº 22 da Pró-Reitoria de Pesquisa, que 
trata da alocação do espaço físico nos laboratórios de pesquisa tem sido amplamente discutida 
visando ao aprimoramento. Ressaltou que se pretende transformá-la em uma Resolução que será 
submetida a esse Conselho, após discussão nos Conselhos de Centro.

2. Professor Marcelo Modesto, como presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD), comunicou que o pedido de reconsideração feito pelo professor José Carlos Rodrigues 
e enviado à Pró-Reitoria de Administração não fora acolhido, tendo em vista encaminhamento 
diverso ao que dispõe a Resolução ConsUni nº 7, cujo parágrafo 1º, do Art. 20, estabelece que 
'das decisões indeferitórias da CPPD, caberá Pedido de Reconsideração, a ser dirigido pelo 
interessado à própria CPPD, em 10 (dez) dias úteis contados da ciência das referidas decisões'.

3. Foi solicitada a promoção do item 1 do Expediente para Ordem do Dia. Depois de secundada, 
a proposta foi votada e aprovada com 11 votos favoráveis e 2 abstenções.

Ordem do Dia

1. Ata da III sessão ordinária de 2010, realizada no dia 15 de março de 2010.

Aprovada, com duas alterações, por unanimidade.

2. Minuta de Resolução que dispõe sobre a inclusão do nome social de travestis e transexuais 
nos documentos acadêmicos da UFABC.

O representante dos discentes da graduação, Juliano Marques Nunes, apresentou parecer 
favorável à aprovação. Ressalta que as sugestões feitas na apreciação no Expediente 
foram incluídas no documento, resultando numa Resolução clara, concisa e contextualizada. 
Sugere, ainda, a inclusão de um parágrafo 5º no art. 1º com o seguinte texto: 'Na carteira de 
identificação do aluno, o nome social deverá ser anotado no anverso e o nome civil no verso'. 
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Após esclarecimentos, são feitas outras sugestões de aprimoramento, as quais foram acatadas 
pelo demandante, assim como a proposta pelo relator. Findas as discussões, encaminhou-se o 
documento para ser votado como um todo. Aprovado por unanimidade.

3. Minuta de Resolução que regulamenta os procedimentos para concessão de auxílio financeiro 
para atividades didáticas extrassala aos professores das disciplinas de graduação.

Professora Patrícia Dantoni apresentou parecer favorável à aprovação. Ressaltou que a minuta 
de Resolução surgiu da necessidade de criar caminhos legais que permitam ao docente realizar 
atividades extrassala. Foram feitas as seguintes sugestões: 1) no Art. 5º alterar 'Centros' por 
'Coordenação da Disciplina'; 2) ainda no Art. 5º ampliação do prazo de '10 dias úteis' para '15 dias 
úteis'; 3) no inciso I do parágrafo 1º do Art. 5º e no Art. 8º, alteração de 'Coordenação de Curso' 
para 'Coordenação da Disciplina'. As referidas sugestões foram acatadas pelo demandante. 
Encerradas as discussões, encaminhou-se o documento como um todo para votação. Aprovado 
por unanimidade.

4. Acordo de Cooperação Interuniversitária entre a Unicamp e a UFABC.

Professora Maria das Graças Bruno Marietto apresentou parecer favorável à aprovação, por 
entender que tal acordo é voltado à implementação de projetos de pesquisa em comum, 
intercâmbio de informações acadêmicas de docentes, discente e pesquisadores. Desta forma, os 
fins visados por este acordo são condizentes com os objetivos da UFABC estabelecidos em seu 
Estatuto. Não havendo pedidos de esclarecimento, encaminhou-se o documento para votação. 
Aprovado por unanimidade.

5. Recurso à decisão indeferitória da progressão funcional do professor Paulino Eduardo 
Fernandes Pinto Coelho, em concordância com o disposto no Art. 20, § 2º, do Regimento Interno 
da CPPD: "Mantida a decisão indeferitória, ao fim de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 
dia imediatamente subsequente ao do recebimento do Pedido de Reconsideração, a CPPD o 
encaminhará, como Recurso, à apreciação do Conselho de Ensino e Pesquisa"

Professor Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior apresentou breve histórico do processo. Destacou 
o fato de que o parecer final da comissão de avaliação da CPPD, de 13 de dezembro de 2010, 
não recomendara a progressão funcional do docente em questão para a categoria de adjunto 
IV, decisão ratificada pelo plenário da CPPD. Ressaltou que, de acordo com normativa vigente, 
cabe ao ConsEP avaliação do recurso. Diante da análise dos documentos, o relator verificou 
que todos os trâmites realizados ocorreram de forma correta e de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pelo Conselho Universitário (ConsUni). Em discussão, professor Emery Cleiton 
Lins passou a palavra ao professor Paulino Eduardo Fernandes Pinto Coelho para que o mesmo 
pudesse expor sua versão dos fatos. Mediante questionamentos acerca dos pontos a serem 
analisados, professor Waldman esclareceu que estava em apreciação questões meramente 
processuais, não cabendo a esse Conselho o julgamento do mérito, tarefa esta cumprida pela 
Comissão avaliadora instituída pelo ConsUni. Findos os questionamentos, professor Paulino 
novamente fez uso da palavra para considerações finais. Após, professor Waldman, a fim de 
evitar qualquer constrangimento, solicitou que professor Paulino retirasse-se da sala para que 
fosse realizada a votação do parecer. Por 12 votos favoráveis e 2 abstenções, ficou mantida a 
decisão indeferitória da progressão funcional do supracitado docente.

6. Homologação da aprovação ad referendum para o projeto: 'Altostratus: soluções de Middleware 
para composição, execução e gerenciamento de serviços em nuvens híbridas e heterogênea'.
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Professor Carlos Kamienski ressaltou que o projeto segue a tendência atual de desenvolvimento 
de pesquisa em rede nacional e será realizado em conjunto com universidades de renome, 
como Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS), Universidade de Fortaleza (Unifor) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro (PUC-Rio). Informou, ainda, que o objetivo é propor, especificar, implementar, implantar 
e avaliar técnicas e mecanismos de middleware para composição, execução e gerenciamento 
de serviços em ambiente de nuvens computacionais híbridas e heterogêneas. Relatou que o 
projeto fora aprovado em duas fases em edital público, de 12/10/2010, na área de Computação 
em Nuvem do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologias Digitais para Informação 
e Comunicação (CTIC), vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e incubado 
atualmente pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Enfatizou o fato de que o projeto 
deverá ser iniciado em breve e que os repasses de recursos somente serão iniciados a partir do 
momento em que todas as instituições firmarem os acordos com a RNP, fato esse que justificava 
a urgência de aprovação. Após esclarecimentos, encaminhou-se a homologação para votação. 
Aprovada por unanimidade.

 – O assunto a seguir começou a ser apreciado como item do Expediente, no entanto, no 
transcorrer das discussões, alguns conselheiros, entendendo a importância da aprovação para a 
UFABC, propuseram a promoção do assunto à Ordem do Dia. Depois de secundada, a proposta 
foi votada e aprovada por unanimidade.

7. Participação da UFABC no Programa de Licenciaturas Internacionais com a Universidade de 
Coimbra.

O assessor de relações internacionais, professor Eduardo Guéron, elencou os professores Maria 
Inês Ribas Rodrigues, Sinuê Dayan Barbero Lodovi, Daniela Scarpa e Paulo de Ávila Júnior como 
sendo os responsáveis pelo projeto, sob coordenação da primeira. Ressaltou que se trata de um 
projeto de integração fundamentado na hipótese de que a formação dos futuros professores no 
contexto do trabalho colaborativo entre as duas instituições seja um incentivo ao desenvolvimento 
de implementação de atividades inovadoras de ensino. Em discussão, diversos Conselheiros 
enalteceram a iniciativa e congratularam a todos os envolvidos, tendo em vista que projetos como 
esse incentivam a formação de licenciados, um dos objetivos da UFABC. Após esclarecimentos, 
encaminhou-se a proposta para votação. Aprovada por unanimidade.

Expediente

1. Delegação de competência para aprovar, quanto ao mérito, a celebração de convênios ou 
acordos de cooperação à Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO).

Professor Klaus Capelle informou que se trata da delegação de competência do ConsEP em 
julgar o mérito dos convênios para a CPCO. Ressaltou que, o parágrafo 1º do Art. 1º define o que 
a UFABC entende por convênio. Esclareceu as vantagens de delegar competências à referida 
comissão, dando ênfase ao fato de que haveria uma significativa diminuição nos prazos para 
conclusão dos trâmites. Elencou os membros que compõem a CPCO, destacando que o número 
reduzido de membros visa à agilidade nas decisões, mas que não impede que, caso sejam 
necessários esclarecimentos, representantes de outras áreas sejam convidados a participar 
das reuniões que acontecerão a cada quinze dias. Lembrou que o ConsUni, em sua primeira 
sessão ordinária de 2011, delegara as competências que cabiam a ele, em relação à aprovação 
de convênios, à CPCO, por meio da Resolução ConsUni nº 61. À dúvida quanto à aprovação 
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anterior pelo Conselho de Centro, professor Klaus confirmou que essa etapa continuará devendo 
ser cumprida. Na hipótese de não aprovação de algum convênio pela CPCO, por se tratar 
de uma delegação de competências, o recurso caberia aos Conselhos Superiores. Findos os 
questionamentos, acordou-se que o assunto deverá retornar na Ordem do Dia da próxima 
sessão.

2. Acordo de Cooperação entre UFABC e Universidade de ciências Aplicadas de Frankfurt, 
Alemanha.

3. Acordo de Cooperação Internacional entre a UFABC e o IHS (Istitute for Human Settlements – 
Índia)

O assessor de relações internacionais, professor Eduardo Guéron relatou que ambos são acordos 
gerais que seguem o modelo aprovado pelo ConsEP. O primeiro trata-se de uma demanda do 
professor Klaus Frey, do CECS, ligado ao programa que envolve diversas universidades, dentre 
elas a de Frankfurt. Destacou que o objetivo fundamental é estabelecer cooperação acadêmica, 
científica e cultural entre a UFABC e a Universidade de Ciências Aplicadas de Frankfurt. 
Ressaltou que se pretende, futuramente, estabelecer acordos separados com cada uma dessas 
instituições para que a UFABC possa participar dos editais por elas publicados. Passou a relatar 
o segundo acordo. Salientou que a UFABC e a IHS procuram, por meio desse acordo, formalizar 
o intercâmbio acadêmico e científico em andamento e explorar potencialidades de inserir as 
iniciativas no âmbito da cooperação intergovernamental existente entre a Índia, o Brasil e a 
África do Sul. Feitos os esclarecimentos solicitados, acordou-se que ambos os itens deverão ser 
apreciados na Ordem do Dia da próxima sessão.

4. Resolução que estabelece normas sobre aproveitamento de disciplinas em cursos de 
graduação da UFABC.

A chefe da Divisão Acadêmica da ProGrad, Renata Coelho, relatou que se trata de uma 
Resolução já discutida na Comissão de Graduação e que visa à normatização de um 
procedimento que tende a tornar-se cada vez mais comum na UFABC, tendo em vista a 
possibilidade de muitos discentes, principalmente aqueles que estão prestes a ser jubilados, 
optarem pelo reingresso. Alguns Conselheiros manifestaram-se contrários à formalização desse 
procedimento por entenderem que o mesmo poderia funcionar como um incentivo ao reingresso, 
além disso, o prazo de 10 anos, estabelecido na Resolução não condiz com a contínua 
renovação do conhecimento. Renata esclarece que o aproveitamento de disciplinas dificultaria 
estratagemas para melhorar o Coeficiente de Rendimento e de Aproveitamento (CR e CA). Além 
disso, com o CA, o aluno tem optado por refazer a disciplina e não reingressar na UFABC por 
meio do vestibular. Findas as discussões, professor Waldman julgou muito proveitoso o debate e 
encaminhou o assunto para Ordem do Dia da próxima sessão.

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 106

Regulamenta os procedimentos para concessão de auxílio financeiro para atividades didáticas 
extrassala aos professores das disciplinas de Graduação.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, considerando as 
deliberações ocorridas em sua IV sessão ordinária, realizada no dia 10 de maio de 2011 e ainda:
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• o item 1.4 do Projeto Pedagógico: 'inaugurada no início do Século XXI, a UFABC nasce 
com potencial para a inovação e a diversificação e assim propõe uma estrutura que permite 
flexibilidade acadêmica e curricular com altos padrões de qualidade';

• a Carta Magna que estabelece que a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 
financeira e patrimonial da Universidade é diretriz básica para seu bom desempenho, conforme 
Lei do Plano Nacional de Educação nº 10.172, de 9 de janeiro de 2011;

• o Art. 5º, inciso I, do Estatuto da UFABC: 'estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 
espírito científico e do pensamento reflexivo';

• o Art. 5º, inciso III, do Estatuto da UFABC: 'incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 
científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive'; e

• que o ensino deve ser ministrado baseado na liberdade de pesquisar o saber, conforme Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,

RESOLVE:

Art. 1º - O auxílio financeiro para atividades didáticas extrassala tem como finalidade suprir as 
despesas referentes à realização de atividades didáticas de disciplinas de graduação, a serem 
realizadas em locais externos à UFABC.

Parágrafo único. Para efeito desta Resolução, entende-se por atividade didática extrassala, 
toda atividade didática regular, prevista no plano de aulas de disciplinas de graduação da 
UFABC, como atividades de campo, visitas programadas a locais, entidades ou instituições com 
finalidade didática, tendo prioridade para recebimento do auxílio financeiro aquelas que tenham 
feito previsão orçamentária para tal.

Art. 2º - A concessão do auxílio financeiro está condicionada ao atendimento dos critérios e 
preenchimento dos documentos exigidos nesta Resolução.

Art. 3º - O valor diário do auxílio financeiro destinado à atividade extrassala será limitado a 
até 1 (uma) vez o valor da indenização de diárias aos servidores públicos federais, para cada 
participante, professor e aluno da UFABC.

Parágrafo único. O valor de diárias será estabelecido conforme Anexo I do Decreto nº 6907, 
de 21 de julho de 2009, ou regulamento que vier a substituí-lo.

Art. 4º - O valor mencionado acima não inclui o custo de transporte da UFABC até o local 
da atividade, devendo o transporte ser garantido na forma regulamentada pelo sistema de 
transportes da UFABC.

Art. 5º - Os pedidos de auxílio financeiro para atividades extrassala em território nacional que já 
tenham previsão orçamentária aprovada devem ser entregues pelo coordenador da disciplina à 
Divisão Administrativa da Pró-Reitoria de Graduação, no mínimo, 15 (quinze) dias úteis antes da 
realização da atividade didática extrassala.

§ 1º - A solicitação deverá ser feita em formulário próprio disponibilizado no site da UFABC, 
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acompanhado dos seguintes documentos:

I - aprovação da atividade extrassala pela Coordenação da Disciplina, contendo projeto e 
programação da atividade, orçamento com todas as despesas e seu detalhamento; e

II - declaração de conhecimento e concordância com os termos desta Resolução por parte do 
professor beneficiário do auxílio financeiro.

§ 2º - As solicitações de auxílio financeiro para atividades extrassala internacionais 
serão analisadas pelo Pró-Reitor de Graduação juntamente com o Assessor de Assuntos 
Internacionais, cabendo ao professor beneficiário as providências para autorização de 
afastamento do país.

§ 3º - Atividades excepcionais que venham a enriquecer o conteúdo programático da 
disciplina poderão ser aprovados desde que recebam a anuência da Coordenação de Curso 
e da Diretoria do Centro; sejam entregues com 15 (quinze) dias de antecedência à Divisão 
Administrativa da Pró-Reitoria de Graduação e haja disponibilidade orçamentária.

Art. 6º - A liberação dos recursos será efetuada em até 15 (quinze) dias úteis pela Pró-Reitoria de 
Administração, a partir da data da solicitação, em forma de depósito em conta-corrente nominal 
declarada pelo professor beneficiário no formulário de pedido do auxílio.

Parágrafo único. Não haverá, sob nenhuma hipótese, reembolso de valores pela UFABC ao 
professor beneficiário do auxílio financeiro.

Art. 7º - O professor beneficiado com o auxílio financeiro deverá apresentar a prestação de 
contas à Divisão Administrativa da Pró-Reitoria de Graduação, em até 10 (dez) dias úteis após o 
término da atividade, anexando os seguintes documentos:

I - relatório de atividades desenvolvidas na viagem;

II - recibos de prestação de serviços pessoa física, devidamente identificada com no mínimo 
CPF e endereço completo, com impostos devidos;

III - notas fiscais com assinatura de recebimento; e

IV - relação de participantes da atividade, devidamente identificados.

Parágrafo único. Em caso de uma mesma disciplina ministrada para mais de uma turma, por 
diferentes docentes, a prestação de contas deverá ser realizada pelo(s) professor(es) que 
tenha(m) recebido o auxílio financeiro em forma de depósito em conta corrente nominal.

Art. 8º - Caso o auxílio financeiro não seja utilizado integralmente, o professor beneficiado deverá 
realizar a devolução do valor não utilizado por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) em 
até 10 (dez) dias após o retorno da viagem.

Art. 9º - O professor que não apresentar o relatório de atividades até o prazo fixado será 
advertido pela UFABC, na forma estabelecida pelos regulamentos que tratam desta matéria, 
podendo ficar impedido de fazer novas solicitações de auxílio.
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Art. 10 - Fica facultado à UFABC o direito de proceder à conferência das informações prestadas 
pelos professores beneficiários do auxílio financeiro, inclusive junto aos órgãos oficiais.

Parágrafo único. Mediante a constatação de inadequação das informações prestadas, a 
UFABC adotará as medidas disciplinares e legais cabíveis.

Art. 11 - Os recursos orçamentários necessários para o provimento do auxílio serão procedentes 
da Ação Programática 4009 – Funcionamento da Graduação.

Parágrafo único. A manutenção desse subsídio fica condicionada à existência de recursos 
orçamentários disponíveis pela UFABC.

Art. 12 - Não será concedido auxílio financeiro para outras finalidades que não sejam as previstas 
no Art 1º desta Resolução.

Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação e pela Diretoria de 
Centro, ao qual o professor beneficiário estiver vinculado.

Art. 14 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação no Boletim de Serviço 
da UFABC.

Santo André, 20 de maio de 2011.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Presidente em exercício
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 202 – DE 16 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Incluir no Art. 3º da Portaria nº 79, de 16 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim de serviço da 
UFABC nº 152, de 23 de fevereiro de 2011, que designa os servidores para exercerem a Função 
de Agentes de Planejamento (AP) e seus apoios, o seguinte servidor da Pró-reitoria de Pesquisa - 
Biblioteca e seu apoio:

AGENTE APOIO ÁREA
Lindaura Santana da Silva Ellen Aparecida Nascimento Molina PROPES

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 203 – DE 16 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, Cláudio Macedo, SIAPE nº 1714620, ocupante do cargo de Assistente em 
Administração, a contar de 16 de maio de 2011. 

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 204 – DE 17 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Nomear Alda Maria Napolitano Sanches, SIAPE nº 1268726, para exercer o cargo em comissão 
de Coordenadora Geral de Planejamento, código CD-4.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício
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N° 205 – DE 17 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Designar a servidora Alda Maria Napolitano Sanches, SIAPE nº 1268726, para exercer o encargo 
de substituta eventual da Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, código 
CD-3, durante os afastamentos e impedimentos regulares da titular.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 206 – DE 19 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, Daniel Cesar Ferreira da Silva, SIAPE nº 1863717, ocupante do cargo de 
Técnico de Laboratório – Área Eletroeletrônica, a contar de 18 de maio de 2011. 

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 207 – DE 19 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, da servidora Juliana Bueno, Professora 
Adjunta da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 30 de maio a 06 de junho de 
2011 (incluindo trânsito), para participação no Third International Congress on Tools for Teaching 
Logic em Salamanca – Espanha.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 208 – DE 19 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 
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RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Giorgio Romano Schutte, 
Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 29 de maio a 01 de 
junho de 2011 (incluindo trânsito), para participação no EDD Annual Development Conference, em 
Joanesburgo – África do Sul.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 209 – DE 19 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, da servidora Daniele Ribeiro de Araújo, 
Professora Adjunta da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 11 a 19 de junho 
de 2011 (incluindo trânsito), para participação no III Pharmaceutical Sciences for the Future of 
Medicines (PharmSciFair) em Praga – República Tcheca. 

DERVAL  DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 210 – DE 19 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Caetano Rodrigues 
Miranda, Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 25 de maio 
a 04 de junho de 2011 (incluindo trânsito), para participação no Annual Review Meeting e visita 
técnica no Massachussets Institute of Technology (MIT), em Cambridge – EUA.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 211 – DE 19 DE MAIO DE 2011.

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pela Portaria UFABC nº 280, de 09 de março de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC n° 103, de 17 de março de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:
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Art. 1º - Revogar a portaria nº 180, de 28 de abril de 2011.

Art. 2° - Instituir novo calendário para a eleição de vice-diretor do CMCC, conforme segue:

23/05/2011 Início das inscrições, no horário das 9h às 18h.
25/05/2011 Término das inscrições. Emissão de relatório das inscrições efetuadas e 

providências a serem tomadas.
26/05/2011 Início da segunda chamada para inscrições, no horário das 14h às 18h, caso o 

número de candidatos inscritos sejam inferior a três.
27/05/2011 Término das inscrições da segunda chamada, no horário das 9h às 18h. Emissão 

de relatório das inscrições efetuadas e providências a serem tomadas
30/05/2011 Divulgação das inscrições homologadas.
31/05/2011 Início da campanha eleitoral.
06/06/2011 Término da campanha eleitoral.
07/06/2011 Consulta eleitoral, apuração dos votos, conclusão das atividades da Comissão 

Eleitoral e encaminhamento do relatório final
09/06/2011 Reunião do Colégio Eleitoral para elaboração da lista tríplice a ser enviada ao 

Reitor.

Art. 3° - As inscrições serão recebidas na Secretaria do CMCC, no 5º andar do Bloco A, Câmpus 
Santo André.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Reitor em exercício

N° 212 – DE 20 DE MAIO DE 2011.

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:

Nomear em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei 8.112/90, e do Decreto 7.232, 
publicado no Diário Oficial da União de 20/07/2010, os candidatos aprovados no Concurso 
Público, objeto do Edital nº 153 de 18/10/2010, publicado no Diário Oficial da União de 
19/10/2010, com resultado homologado pelo Edital nº 05 de 14/02/2011, publicado no Diário 
Oficial da União de 15/02/2011, para compor o Quadro de Pessoal da Fundação Universidade 
Federal do ABC, conforme anexo I e II na presente portaria:

Anexo I

Candidatos portadores de necessidades especiais

Cargo: Assistente em Administração

Nome do candidato Cód. vaga
Willians Barros 0901757
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Anexo II 

Cargo: Assistente em Administração

Nome do candidato Vacância Cód. vaga
Thereza Raquel Rodrigues Silva 0901752

Monise Betteloni 0901754
Nilza Ferreira da Silva 0901756

Marcelo Ferreira Schiavo Alexandre de Melo Silva 0866844
Rosana Nishimoto das Chagas Fabiane de Oliveira Alves 0805825

Cargo: Técnico em Laboratório – Área Bioquímica

Nome do candidato Cód. vaga
Alessandra Rodrigues de Santana 0217311

Orlando Lopes Silva 0219846
Carina Parisoto Colturato 0222931

Cargo: Técnico em Laboratório – Área Edificações

Nome do candidato Cód. vaga
Ernani Meira Vergniano 0231681

Cargo: Técnico em Laboratório – Área Eletrônica

Nome do candidato Cód. vaga
Jarriv Alcantâra de Oliveira Reginaldo 0232265

Cargo: Técnico em Laboratório – Área Informática

Nome do candidato Vacância Cód. vaga
Everton Goya 0245759

Danilo Lima Zillig Alan Justino da Silva 0805089

Cargo: Técnico em Laboratório – Área Materiais - Cerâmica

Nome do candidato Cód. vaga
Renata Hidemi Moriya 0247153

Cargo: Técnico em Laboratório – Área Materiais - Polímeros

Nome do candidato Cód. vaga
Wilson Souza da Silva 0222841
Arnaldo Soares Filho 0903086
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Cargo: Técnico em Laboratório – Área Telecomunicações

Nome do candidato Cód. vaga
Antonio Bastos do Vale 0869786

Cargo: Técnico em Laboratório – Área Eletrotécnica

Nome do candidato Cód. vaga
Daniel Florencio de Aquino 0243943

Cargo: Técnico em Enfermagem

Nome do candidato Cód. vaga
Renato Mergulhão Cavalcante 0233873

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor

N° 213 – DE 20 DE MAIO DE 2011.

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 para UFABC de passagens e diárias, do servidor Eduardo 
Guéron, Assessor de Relações Internacionais da Fundação Universidade Federais do ABC, no 
período de 04 a 11 de junho de 2011 (incluindo trânsito), para participação no XXI Encontro da 
Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), em Bragança – Portugal.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor

N° 214 – DE 20 DE MAIO DE 2011.

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. 1°. Designar o servidor GUSTAVO SOUSA PAVANI, SIAPE nº 2566275, para atuar como 
Pesquisador responsável pelo Termo de Outorga referente à Parcela da Reserva Técnica 
Institucional para Conectividade à Rede ANSP (exercício 2011) junto à Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).
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Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-reitor
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PORTARIA Nº 130 – DE 17 DE MAIO 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, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção 2, página 8, de 24 de janeiro de 2011, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Alessandra de Castilho, SIAPE nº 1759657, para responder como Fiscal 
Responsável pelo Contrato nº 036/2011, processo nº 23006.000090/2011-45, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Vistarte Marketing e Publicidade Ltda - ME, 
tendo como substituto o servidor Ioshua Terner, SIAPE nº 1550444.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA Nº 131 – DE 17 DE MAIO 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, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção 2, página 8, de 24 de janeiro de 2011, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 33, de 04 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim de Serviço nº 
150, de 09 de fevereiro de 2011, página 11.

Art. 2º - Designar a servidora Lilian Gomes de Oliveira, SIAPE nº 2533968, para responder como 
Fiscal Responsável pelo Contrato nº 034/2011, processo nº 23006.001550/2010-71, firmado entre 
a Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Moriah Empreendimentos Ltda - EPP, 
tendo como substitutos os servidores Adilson Miranda dos Santos, SIAPE nº 1824141, e Walter 
Ignacio Rosa, SIAPE nº 1624693.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
  
PORTARIA N° 132 – DE 18 DE MAIO 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 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
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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, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 1024 de 28 de dezembro de 2010, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC nº 136 de 03 de novembro de 2010.

Art. 2º - Designar o servidor  Valdenor Santos de Jesus, SIAPE nº 1628528, para exercer o 
encargo de substituto eventual do Responsável pelo Setor de Segurança da PU, código FG-5, 
durante afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 133 – DE 18 DE MAIO 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, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Dispensar a servidora Alda Maria Napolitano Sanches, SIAPE nº1268726, da função gratificada 
de Coordenadora de Desenvolvimento Institucional, código FG-1.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA N° 134 – DE 18 DE MAIO 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, retificada pela Portaria nº 31, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

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

ANEXO I

Nome Siape Vigência
Rosana de Carvalho Dias 1629384 21/05/2011

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Diogo Francisco Paulo da Rocha
Cargo: Assistente em Administração
Função: FG-4 – Chefe da Seção de Benefícios
Matrícula SIAPE: 1668025
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Joseli Gomes de Moura
Função Substituída: Chefe da Divisão de Pagamentos e Benefícios
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria nº 109 de 18/03/2009, publicada no B.S nº 52 de 
25/03/2009.
Período de Afastamento: 25/04/2011 a 30/04/2011
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: Audeni Leite da Silva
Cargo: Técnica em Contabilidade
Função: FG-4 – Responsável pela Seção de Serviços de Processamento Contábil
Matrícula SIAPE: 1624689
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Robson Moreno Piva
Função Substituída: Chefe da Divisão de Contabilidade
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 686 de 30/06/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº 119 de 07/07/2010.
Período de Afastamento: 23/05/2011 a 03/06/2011
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: André Filipe de Moraes Batista
Cargo: Técnico de Tecnologia de Informação
Função: FG-5 – Chefe da Seção de Computação Científica
Matrícula SIAPE: 2660879
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
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Nome de o Ocupante Titular: Vivian Cristina de Amorim
Função Substituída: Chefe da Seção de Gestão de TI
Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 784 de 06/08/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº 125 de 18/08/2010
Período de Afastamento: 16/05/2011 a 20/05/2011
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: Sônia Maria Malmonge
Cargo: Professor 3º Grau
Função: FG-1 – Coordenadora Pró-Tempore do Curso de Engenharia Biomédica
Matrícula SIAPE: 1604317
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Gilberto Martins
Função Substituída: Diretor do CECS
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 185 de 29/04/2011, DOU em 02/05/2011
Período de Afastamento: 02/05/2011 a 06/05/2011
Motivo do Afastamento: Licença por motivo de doença em pessoa da família
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Maria Luzilene de Souza da Silva
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1668001
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Daniel Ferraresi Araujo Silva
Função Substituída: Responsável pela Seção de Cadastro
Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 165 de 29/04/2009, publicada no B.S nº 58 de 
06/05/2009
Período de Afastamento: 09/05/2011 a 20/05/2011
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: Fernanda Pereira dos Santos
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1680238
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Camila Binhardi Natal
Função Substituída: Assessora Executiva da Vice-Reitoria
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 114 de 04/05/2011
Período de Afastamento: 16/05/2011 a 21/05/2011
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.



Pág. 27

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 165 - 25 de maio de 2011

PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PORTARIA N° 004 – DE 10 DE MAIO DE 2011

O Pró-Reitor de Graduação da Fundação Universidade Federal do ABC, nomeado pela
Portaria nº 191 de 12 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2,
de 18 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e
considerando a Portaria nº 397 de 22 de abril de 2010, que nomeou a Comissão de
Sindicância que julgou o caso descrito no processo administrativo 23006.000427/2010-33,

RESOLVE:

Art. 1° - SUSPENDER o aluno RODRIGO PAPAI DE SOUZA, matrícula nº 11048208, do
curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco dias), por
ter infringido os incisos V, VI e VIII do Artigo 67 da Seção II, Capítulo III, do Regimento
Geral da UFABC e o artigo 30, Inciso I, da Resolução ConsUni nº 12.

Art. 2° - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da
UFABC.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Pró-Reitor de Graduação

PORTARIA Nº 005 – DE 10 DE MAIO DE 2011

O Pró-Reitor de Graduação da Fundação Universidade Federal do ABC, nomeado pela
Portaria nº 191 de 12 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2,
de 18 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e
considerando a Portaria nº 397 de 22 de abril de 2010, que nomeou a Comissão de
Sindicância que julgou o caso descrito no processo administrativo 23006.000427/2010-33,

RESOLVE:

Art. 1° - SUSPENDER o aluno VINICIUS FLORENTINO LOPES, matrícula n° 11041908, do
curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia, pelo prazo de 90 (noventa dias), por ter
infringido os incisos V, VI e VIII do Artigo 67 da Seção II, Capítulo III, do Regimento Geral
da UFABC e o artigo 30, Inciso I, da Resolução ConsUni nº 12.

Art. 2° - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da
UFABC.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Pró-Reitor de Graduação
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PORTARIA Nº 02 – 17 DE MAIO DE 2011.

Pós-Graduação em Biossistemas

Institui a Comissão de Bolsas CAPES/DS para o Curso de Pós-Graduação em Biossistemas da 
UFABC.

O COORDENADOR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOSSISTEMAS DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, no uso de suas atribuições, considerando o Art 2 da 
Portaria 76 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) de 14 de 
Abril de 2010 que regulamenta o programa Demanda Social (DS),

RESOLVE:

Art. 1º - Instituir a Comissão de Bolsas CAPES/DS para o curso de Pós-Graduação em 
Biossistemas.

a) esta Comissão será formada pelos membros docentes do Colegiado eleito do Curso de 
Biossistemas;

b) as atribuições da Comissão de Bolsas CAPES/DS estão descritas no Art. 5 do Anexo da 
Portaria 76 da CAPES.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

TIAGO RODRIGUES
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Biossistemas

ERRATA

Alterar a data de homologação do item 9º da Referenda das Decisões do Presidente da Comissão 
de Pós-graduação, publicada no Boletim de Serviços nº 163, de 11 de maio de 2011, pág. 22.

ONDE SE Lê:

Curso Discente Nível Homologado em Vigência
CTQ Francisco Batista do Nascimento Mestrado 12/04/2011 01/03/2011 a 

31/12/2011
CTQ Luiz Henrique Rodrigues Ferreira Mestrado 12/04/2011 01/03/2011 a 

31/12/2011
CTQ Viviane Barbosa Portas Mestrado 12/04/2011 01/03/2011 a 

31/12/2011

LEIA-SE:

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
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Curso Discente Nível Homologado em Vigência
CTQ Francisco Batista do Nascimento Mestrado 18/03/2011 01/03/2011 a 

31/12/2011
CTQ Luiz Henrique Rodrigues Ferreira Mestrado 18/03/2011 01/03/2011 a 

31/12/2011
CTQ Viviane Barbosa Portas Mestrado 18/03/2011 01/03/2011 a 

31/12/2011
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CATI
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II reunião de 2011 do 

Comitê de Apoio à Tecnologia da Informação (CATI), realizada em 27 de abril, às 10h, na sala de 
reuniões do 10º andar da Unidade Catequese (Campus Santo André da UFABC). 

Pauta

Informes do presidente. 

O vice-reitor informa que, conforme deliberado pelo CATI em sua I reunião de 2011, foram 
realizadas, em 4 de abril, duas reuniões: uma sobre o tema software livre versus software 
proprietário e uma sobre ambientes virtuais de aprendizagem (AVA): Moodle versus TIDIA-
Ae. Em síntese, os participantes da primeira foram convidados para estudarem a questão e, 
posteriormente, apresentarem uma proposta de condução do assunto junto à comunidade, 
no intuito de se definir uma política institucional a respeito. Na segunda, após considerações 
sobre os referidos AVA, concluiu-se ser possível manter ambos em uso, com suporte do NTI. 
Posteriormente, esta será uma atribuição do futuro núcleo de novas tecnologias da educação.     

Informes dos membros. 

O representante do CMCC registra que seis novos professores deste Centro estão há mais de 
45 dias sem computadores, e que a CI de solicitação foi enviada ao NTI em 10 de março. O 
coordenador do NTI (em substituição) afirma não estar ciente deste caso, que será apurado. 
Relata a recente entrega de grande quantidade de computadores. Comenta-se a necessidade de 
revisão dos fluxos e procedimentos de algumas áreas prestadoras de serviços, como a Prefeitura 
Universitária e o NTI. Observa-se que este é um dos objetivos das reuniões de planejamento 
estratégico que têm sido realizadas pela PROPLADI e uma empresa contratada. O coordenador 
de projetos de TI informa a resolução do problema das atualizações do SIE. 

1. Relato sobre a auditoria da Controladoria-Regional da União no Estado de São Paulo 
(Solicitação de Auditoria número: 201108960/013).  

O vice-reitor relata que, em 18 de abril, a Reitoria recebeu a solicitação de auditoria em epígrafe, 
pela qual a CGU-SP requeria um posicionamento dos gestores com relação a dois aspectos 
ausentes em três itens do PDTI 2010-2011 (5.2 - Estrutura desejada do NTI, 8 - Plano de 
gestão de pessoas e 9 - Plano de investimentos em serviços e equipamentos): cronogramas de 
execução e estimativas de custos. Informa que a referida solicitação foi devidamente respondida, 
por meio de um Ofício da Reitoria, e que, além disto, os auditores solicitaram uma reunião com 
a Presidência do CATI, na qual esclareceram, entre outras questões, qual deve ser sua principal 
atribuição: a de fiscalizar a execução do PDTI pelo NTI.  
 
2. Posicionamento do CATI sobre a criação de um Comitê de Políticas de Segurança, solicitado 
para a IV sessão extraordinária de 2011 do ConsUni (03/05/2011). 

Os membros concordam que a preocupação do ConsUni com políticas institucionais de  
segurança é válida, porém, opinam que a criação de um novo comitê, de caráter geral e 
hierarquicamente superior aos demais, que já se ocupam do tema em suas especificidades 
(CATI, CEUA, CIBio etc.), talvez não seja a solução mais oportuna neste momento. Recorda-se 
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que alguns, como o próprio CATI, são exigidos e pautados por legislações e órgãos de controle 
externos.  

CAMILA BINHARDI NATAL 
Secretária Executiva - Vice-Reitoria



Pág. 32

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 165 - 25 de maio de 2011

SINOPSE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da I reunião ordinária da 
Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) de 2011, realizada no dia 10 de fevereiro de 2011, às 

12h30, sala R 801 do 8º andar do Bloco B (UFABC).

Informes da Coordenação:

1. Professor Renato Kinouchi, informou sobre as pendências relativas ao processo de 
credenciamento junto ao CONEP. Informou também

2. Ressaltou que, por motivos regimentais, se faz necessário eleger o coordenador e vice-
coordenador da CEP durante esta reunião

Ordem do Dia

1. Documentação complementar solicitados pelo CONEP:

Após leitura do Ofício 3760/CONEP/CNS/MS encaminhado à Reitoria solicitando providências de 
alguns documentos complementares para a efetivação do registro junto ao CONEP. Solicitou-se 
que a secretária Fabiana Vallini providenciasse a cópia portaria oficial de nomeação dos membros 
que compõe a Comissão e também a Descrição da Instituição que deverá ser solicitada à Pró-
Reitoria de Pós-Graduação (PROPG).

Prof. Renato Kinouchi fará contato com o representante externo, Sr. José Amilton de Souza para 
solicitação de carta de indicação de entidade representativa.

2. Eleição da Coordenadoria da Comissão:

O professor Renato Kinouchi abriu as inscrições de candidatura à coordenação e vice-
coordenação da CEP. Os membros presentes deliberaram e propuseram que o atual coordenador 
e vice-coordenador fossem reconduzidos para mandato de mais um ano. Momento em que 
os professores Renato Kinouchi e Léia Bagesteiro apresentaram suas candidaturas para a 
coordenação e vice-coordenação respectivamente. Em seguida procedeu-se eleição mediante 
aclamação das candidaturas apresentadas. Sendo o professor Renato Rodrigues Kinouchi e a 
professora Léia Bernardi Bagesteiro empossados em suas funções.

FABIANA VALLINI
Secretária Executiva - Comitê de Ética em Pesquisa

SINOPSE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da II reunião ordinária da 
Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) de 2011, realizada no dia 10 de março de 2011, às 12h30, 

sala R 801 do 8º andar do Bloco B (UFABC).

Ordem do Dia

CEP
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1. Avaliação e Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária da CEP:

A avaliação da ata permanecerá suspensa até a próxima reunião ordinária, para complementação 
das informações acerca das eleições para a Coordenação e Vice- coordenação da Comissão.

2.  Documentação complementar solicitadas pelo CONEP:

Professor Renato Kinouchi ratificou as pendências  para o reenvio da documentação ao CONEP.

- A professora Fabiana Santana, providenciará carta resposta para o CONEP.

- O professor Renato Kinouchi, continuará contato com o representante externo Sr. José 
Amilton de Souza, referente à carta de indicação da entidade representativa.

- A secretária Fabiana Vallini, irá solicitar declaração à Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
(PROPG), referente ao curso de Biossistemas.

FABIANA VALLINI
Secretária Executiva - Comitê de Ética em Pesquisa

SINOPSE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III reunião ordinária da 
Comissão de Ética em Pesquisa (CEP) de 2011, realizada no dia 14 de abril de 2011, às 12h30, 

sala R 801 do 8º andar do Bloco B (UFABC).

Ordem do Dia

1. Avaliação e Aprovação da Ata da I Reunião Ordinária da CEP:

Ata aprovada com alterações.

2. Avaliação e Aprovação da Ata da II Reunião Ordinária da CEP:

Ata aprovada com alterações.

3. Documentação complementar solicitadas pelo CONEP:

Em posse de todos os documentos requisitados, a CEP solicitou à secretária Fabiana Vallini o 
envio da documentação ao CONEP.

FABIANA VALLINI
Secretária Executiva - Comitê de Ética em Pesquisa
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CPPD
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III reunião ordinária 
da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD), realizada nos dias 13 e 27 de abril de 

2011, às 14h, nas salas R801 do Bloco B e sala de reuniões nº 2, Torre 2  do Bloco A (UFABC), 
respectivamente. 

Ordem do Dia

1. Avaliação da ata da II reunião ordinária, realizada nos dias 16 e 23 de março de 2011.

Ata aprovada, com uma abstenção.

2. Apresentação, apreciação e votação do parecer dos processos de progressão funcional.

Aprovados os processos de progressão funcional dos professores: 

Professor requerente de progressão funcional Relator da CPPD
Cristiane Otero Reis Salum Alvaro Batista Dietrich

Eder Oliveira Abensur Vani Xavier de Oliveira Junior
Jose Fernando Queiruga Rey Iseli Lourenço Nantes

Juliana Marchi Ercílio Carvalho de Lima
Marijana Brtka Alexandre Reily Rocha

Norberto Aníbal Maidana Marat Rafikov
Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira Vani Xavier de Oliveira Junior

Renato Altobelli Antunes Alexandre Reily Rocha
Rogério Perino de Oliveira Neves Alex Gomes Dias

Viviane Viana da Silva Ercílio Carvalho de Lima

Os processos de progressão funcional das professoras Angela Albuquerque Teixeira Neto e 
Rosana Denaldi foram indeferidos por unanimidade pela CPPD por não atingir as minimalidades 
exigidas. 

A análise do processo da professora Cecília Bertoni Chirenti permanecerá suspensa até a 
próxima reunião para correção do mapa de pontuação. O processo encontra-se com a relatora 
professora Iseli Lourenço Nantes para elaboração de parecer, após será encaminhado à 
requerente para a realização da correção.  

O processo do professor Pedro Mercadante permanecerá suspenso até a próxima reunião para a 
conclusão da análise do relator. 

3. Distribuição dos processos de progressão funcional dos professores

Distribuídos os processos de progressão funcional dos professores aos seus respectivos relatores 
conforme segue: 
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Professor requerente de progressão funcional Relator da CPPD
Helena França Gisele Cristina Ducati

Israel da Silveira Rêgo Alexandre Reily Rocha
Luis Paulo Barbour Scott Alvaro Batista Dietrich

Simone Rodrigues de Freitas Gisele Cristina Ducati
Tatiana Lima Ferreira Marat Rafikov
Tiago Pereira da Silva Vani Xavier de Oliveira Junior

Zhanna Gennadyevna Kutznetsova Marat Rafikov

4. Apresentação, apreciação e votação dos pedidos de reconsideração dos professores 
João Carlos da Motta Ferreira e José Carlos Rodrigues da Silva, referente às solicitações de 
progressão funcional.

Será feita consulta junto à Procuradoria Jurídica para instrução sobre qual o procedimento a ser 
adotado uma vez que os processos já decorreram do prazo para solicitação de reconsideração.

5. Distribuição do processo de afastamento para pós-doutorado do professor Celso Setsuo 
Kurashima.

O processo será analisado pela relatora professora Maria de Lourdes M. Giuliani

6. Apresentação da documentação solicitada para a conclusão da análise do processo de 
progressão funcional do professor Nunzio Marco Torrisi

O processo retornou à relatora, professora Iseli Lourenço Nantes para a conclusão da análise.

7. Apresentação da documentação solicitada para a conclusão da análise do processo de 
progressão funcional do professor Michel de Oliveira da Silva Dantas

O processo retornou ao relator, professor Alex Gomes Dias para a conclusão da análise.

8. Apresentação da documentação solicitada para a conclusão da análise do processo de 
progressão funcional do professor Rovilson Mafalda

O processo retornou ao relator, professor Alexandre Reily Rocha para a conclusão da análise.

9. Avaliação de estágio probatório dos professores: Ana Maria Pereira Neto, Francisco Eugênio 
Mendonça da Silveira, Luciana Campos Paulino, Marcela Sorelli Carneiro Ramos, Roseli Frederigi 
Benassi, Sergio Brochsztain e Valery Shchesnovich

Os processos foram analisados e aprovados.

Expediente:

1. Definição dos percentuais de redução para pontuação mínima, para os cargos de Assessor de 
Relações Internacionais e Coordenador de Núcleo.

O assunto será tratado na continuação desta reunião.
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2. Prévia das alterações sugeridas pela Comissão Interna de Revisão da Resolução ConsUni nº 
37.

O tema será discutido na continuação da reunião.

Continuação da sessão: 14h15 min do dia 27 de abril de 2011.

Ordem do Dia

1. Apresentação, apreciação e votação do pedido de reconsideração do professor João Carlos da 
Motta Ferreira referente a sua solicitação de progressão funcional.

Professor Marcelo informou que, em consulta à Procuradoria Jurídica, foi orientado de que a 
CPPD deve se manifestar mediante o recebimento do processo. Diante disso definiu-se por 
unanimidade que a Comissão irá tentar reverter à situação junto à CGRH quanto à correção da 
data da última progressão funcional, para então concluir a análise do pedido de reconsideração. 
Durante este período, a análise do processo permanecerá suspensa.

2. Apresentação, apreciação e votação do pedido de reconsideração do professor José Carlos 
Rodrigues Silva referente a sua solicitação de progressão funcional.

Após análise do pedido de reconsideração, decidiu-se por 7 votos favoráveis e 1 abstenção não 
acatar o pedido de reconsideração, por estar em desacordo  com o artigo 20, parágrafo 2º da 
Resolução ConsUni nº 7: “Das decisões indeferitórias da CPPD, caberá pedido de reconsideração 
a ser dirigido pelo interessado à própria  CPPD, em 10 (dez) dias úteis contados da ciência das 
referidas decisões”.      

Expediente

1. Definição dos percentuais de redução para pontuação mínima, para os cargos de Assessor de 
Relações Internacionais e Coordenador de Núcleo.

O assunto será tratado na próxima reunião.

2. Prévia das alterações sugeridas pela Comissão Interna de Revisão da Resolução ConsUni nº 
37.

Os professores Alex Gomes Dias, Alvaro Batista Dietrich e Maria de Lourdes M. Giuliani, 
membros da Comissão Interna, apresentaram as propostas para as alterações da Resolução 
ConsUni nº 37 e solicitaram que os demais membros apresentem, na próxima reunião, sugestões 
para auxiliar na conclusão  da revisão da Resolução.

FABIANA VALLINI
Secretária Executiva - Comissão Permanente de Pessoal Docente


