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CONSUNI
SINOPSE – III SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida no dia 27 de setembro de 2011, às 9h, e no dia 5 de 
outubro, às 14h, na sala  S312-1, 3º andar, Torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC 

(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Comunicados da Reitoria

1. Professor Gustavo Dalpian informou que presidirá a sessão, em razão das férias do reitor e 
presidente deste Conselho, professor Hélio Waldman. No ensejo, convidou o professor Klaus 
Capelle, pró-reitor de pesquisa, para compor a mesa.

2. Informou que a ocupação dos cargos de prefeito universitário, chefe de gabinete e secretária 
geral fora alterada e que os novos ocupantes são, respectivamente: professor Julio Facó, Eloísa 
Quitério e Soraya Cordeiro. À ocasião, agradeceu aos professores Ricardo Gaspar e Leandro 
Mouta Trautwein pelo trabalho desempenhado à frente da Prefeitura Universitária.

3. Informou que, conforme acordado na última sessão deste Conselho, fora encaminhado um 
ofício ao Ministério da Educação (MEC) solicitando esclarecimentos quanto à criação do câmpus 
da UFABC em Mauá. O secretário da educação superior, Luiz Cláudio Costa, confirmou que as 
discussões sobre a implantação desse novo câmpus levariam em consideração um calendário 
que assegurasse os pressupostos de excelência preconizados pelo MEC e Conselho Superior da 
UFABC. 

4. Comunicou que o Grupo de Trabalho criado para rever os estudos apresentados pelo CECS 
acerca do número ideal de docentes para cada Centro concluíra seus estudos. O relatório final 
aponta que serão necessários 150 docentes para o CMCC; 210 para o CCNH e 340 para CECS, 
perfazendo um total de 700 docentes. Ressaltou que o relatório final desse grupo de trabalho será 
disponibilizado a todos os Conselheiros.

5. Em atendimento ao disposto no Art. 4º da Resolução ConsUni nº 69, foi definida a composição 
da Comissão de Políticas de Segurança (CPS). A saber: Expedito Nunes, representante indicado 
pela pró-reitora de planejamento e desenvolvimento institucional, que atuará na qualidade de 
coordenador da Comissão; Joel Pereira Felipe, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas 
afirmativas; Marcelo Carlos Cunha Breganhola; representante dos técnicos administrativos; Diego 
Mascarenhas Ramos, representante discente de graduação; Rogério Perino de Oliveira Neves, 
representante docente do CMCC; Marcelo Oliveira da Costa Pires, representante docente do 
CCNH; Nasser Ali Daghastanli, representante docente do CECS; Gustavo Souza Pavani, membro 
do Comitê de Apoio à Tecnologia de Informação (CATI) e indicado pelo presidente desse Comitê e 
Valdenor Santos de Jesus, representante indicado pelo prefeito universitário.

6. Informou que será elaborado o novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC, 
para o período de 2012 a 2022. Visando que esse processo ocorra de forma participativa, 
fora criado um grupo de trabalho com o intuito de conduzir as discussões sobre o PDI junto à 
comunidade e, a partir da próxima semana, será iniciada uma consulta quanto aos temas que 
deverão ser considerados na elaboração desse documento.
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7. Recordou que, em sessão passada deste Conselho, os representantes discentes solicitaram 
esclarecimentos acerca do edital que veta o acúmulo de bolsas e do aluguel a ser cobrado pelo 
espaço utilizado pelo DCE no Bloco A. Passou a palavra ao professor Joel, que esclareceu que 
o referido edital seguiu as determinações do Decreto nº 7.416/2010, contudo, a Procuradoria 
Jurídica da UFABC analisou novamente esse aspecto e concluiu em novo parecer que o Decreto 
não impede o acúmulo de bolsas de cunho social com as de natureza acadêmica. Diante 
disso, a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP) verificará a 
disponibilidade orçamentária para a oferta de bolsas complementares ainda este ano. Com 
relação ao segundo questionamento, explicou que a permissão para a realização das atividades 
usualmente realizadas pelas entidades estudantis, que inclui venda de roupas e acessórios, faz-
se necessário um Termo de Permissão de Uso (TPU) de caráter oneroso, prevendo a cobrança 
de despesas relativas à manutenção, segurança, entre outros. O valor do aluguel atualmente 
negociado com cada entidade estudantil é R$ 3,01 por m2. 

Comunicados dos Conselheiros

1. Professor Gilberto Martins solicitou a inclusão em pauta da minuta de resolução que aprova a 
criação do curso de formação específica ‘Engenharia Aeroespacial’ no câmpus São Bernardo do 
Campo. A Mesa acatou a solicitação, dada a similaridade do assunto com os itens já constantes 
no Expediente que tratam das Engenharias de Gestão e Biomédica.

2. Professor Derval dos Santos Rosa comunicou os últimos resultados de avaliações para 
reconhecimento de cursos. A Engenharia de Materiais obteve nota 5 e o Bacharelado em Biologia, 
que havia recebido nota 3, após recurso, obteve nota 4. Acrescentou que, com relação às bolsas 
de monitoria acadêmica, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) já está implementando o novo 
parecer da Procuradoria Jurídica, e permite o acúmulo dessa com outras modalidades de bolsa 
da UFABC.

3. O representante discente de graduação, Diego Mascarenhas Ramos, passou a palavra ao 
discente Anderson de França Queiroz que discorreu acerca das dificuldades encontradas pelos 
alunos em conciliar trabalho com atividades acadêmicas. No ensejo, criticou o fato de os assuntos 
encaminhados por sua categoria não terem sido incluídos na pauta da presente sessão. Dentre 
as reivindicações, constava a alteração dos termos do edital de concessão de bolsa permanência, 
que inclui Coeficiente de Aproveitamento (CA) mínimo e obrigatoriedade de participação em 
eventos da UFABC. Professor Dalpian ressaltou que a Reitoria encontra-se aberta para o diálogo 
com os estudantes e, conforme explicado à ocasião da organização da pauta, a natureza do 
assunto requer um documento no formato adequado, ou seja, uma proposta de novo edital. 
Após ampla discussão, acordou-se inicialmente que alterações no edital seriam discutidas junto 
à PROAP, que encaminharia nova proposta em 45 dias a este Conselho, entretanto, o discente 
Diego solicitou que o assunto fosse tratado na próxima sessão extraordinária. A Mesa informou 
que a inclusão estaria condicionada ao envio de proposta nos moldes adequados.

4. O representante dos técnicos administrativos, José Carlos da Silva informou que encaminhou 
para inclusão em pauta, o processo de redução da carga horária das assistentes sociais para 
30 horas semanais. Discorreu acerca do histórico do assunto e solicitou que esse entrasse em 
pauta, em caráter de recurso, no Expediente. Após breve discussão, acordou-se que a proposta 
seria discutida por ocasião da próxima sessão extraordinária. 

5. Professor Mauro Coelho dos Santos relatou que no Simpósio Brasileiro de Eletroquímica 
e Eletroanalítica (SIBEE) ocorrido neste mês, na cidade de Bento Gonçalves, a UFABC fora 
convidada a presidir a comissão organizadora do próximo evento, que ocorrerá em 2013. Solicitou 
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que seja debatida a eficiência das parcerias com as fundações de apoio. Professor Dalpian 
parabenizou o professor Mauro por trazer esse congresso à UFABC. 

6. Professor Edson Pimentel informou que a equipe da UFABC no Campeonato de Robótica 
obtivera o primeiro lugar e representará o Brasil internacionalmente, em campeonato que ocorrerá 
na próxima semana, na Colômbia.

7. Foram solicitadas as seguintes alterações de pauta: a) promoção dos itens do Expediente 7, 8 
10, 11, 12 e 13 à Ordem do Dia; b) discussão do item 5 da Ordem do Dia no período da tarde. 
Todas as solicitações foram aprovadas.

Ordem do Dia

1. Ata da II sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 21 de junho e 7 de julho de 2011.

Aprovada com 9 abstenções.

2. Ata da VI sessão extraordinária de 2011, realizada no dia 2 de agosto de 2011.

Aprovada com 10 abstenções.

3. Ata da VII sessão extraordinária de 2011, realizada no dia 2 de agosto de 2011. 

Ata deliberada na continuação dessa sessão, em 5 de outubro.

4. Alteração da Resolução ConsUni nº 45, que institui o Comitê de Extensão Universitária (CEU) 

Professor Derval apresentou breve relato sobre a importância do CEU nas implementações dos 
projetos de extensão e declarou-se favorável à proposta, com sugestões para aprimoramento 
do texto. A chefe da Divisão de Educação da PROEX, Lídia Pancev Daniel Pereira, solicitou 
que o assunto fosse retirado de pauta, por entender que caberia manifestação do pró-reitor de 
extensão, em férias à ocasião, quanto aos diversos pedidos de alteração apresentados pelos 
Conselheiros. A Mesa acatou a solicitação e o assunto será retomado em próxima sessão 
ordinária.

5. Homologação da banca julgadora, aprovada pela CPPD, para o processo de progressão 
funcional de professor Adjunto IV para professor Associado I do docente Ronei Miotto

O presidente da Comissão Permanente de Pessoal Docente, professor Ercílio Carvalho da Silva, 
explanou que segundo Portaria MEC nº 07, de 30 de junho de 2006, faz-se necessário que a 
banca julgadora de processo de progressão funcional seja instituída pelo Conselho Superior da 
Instituição. Informou que convidara os professores Valdecir Marvulle (CMCC), Klaus Capelle 
(CCNH) e Marat Rafikov (CECS) para comporem a referida banca. Não havendo discussão, 
encaminhou-se para votação. Aprovada, com 2 abstenções.

6. Investimento da Reserva Técnica Institucional Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (FAPESP) de 2011

Professora Sônia Maria Malmonge informou que a proposta consiste em destinar parte do 
recurso da Reserva Técnica Institucional FAPESP para infraestrutura de pesquisa, com a 
construção de 2 mezaninos no vão existente no interior do Bloco B do câmpus Santo André 
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e mezaninos na Central Experimental Multiusuário, também localizada no Bloco B. Por fim, a 
relatora corroborou com o parecer favorável emitido pela Comissão de Natureza Orçamentária e 
Administrativa (CANOA). Após breves esclarecimentos, encaminhou-se para votação. Aprovado 
por unanimidade. 

7. Minuta de Resolução que autoriza a utilização de recursos orçamentários para reajuste no 
valor mensal das bolsas de Monitoria Acadêmica, a partir dos Editais publicados no ano de 2012 

Professora Rosana informou que a resolução estabelece a procedência dos recursos 
orçamentários que viabilizarão o reajuste do valor mensal das bolsas de monitoria acadêmica. 
Após leitura do parecer emitido pela CANOA, posicionou-se favorável à aprovação da proposta. 
Durante as discussões, professor Derval esclareceu que, diante da possibilidade do acúmulo de 
bolsas, será lançado um novo edital de monitoria acadêmica. À ocasião, alguns Conselheiros 
encaminharam sugestões de aprimoramento do documento, a saber: a) retirada do trecho final da 
ementa da resolução: “a partir dos Editais publicados no ano de 2012”; b) supressão do parágrafo 
único do Art. 1º: “O valor das bolsas previsto no caput será aplicado nos editais divulgados a partir 
do ano de 2012”. Após votação a proposta, com alterações, foi aprovada por unanimidade.

8. Minuta que autoriza a utilização de recursos orçamentários para a realização das ações 
descritas na Resolução ConsEP nº 26 e por ela regulamentada 

Em concordância com o parecer da CANOA, professora Rosana recomendou a aprovação 
da proposta que prevê o aumento do montante de recursos orçamentários necessários para 
concessão de bolsa auxílio para participação em eventos estudantis aos alunos de graduação, 
benefício esse regulamentado pela Resolução ConsEP nº 26. Durante as discussões, acordou-
se que o início do Art. 2º passe a constar da seguinte forma: “Fica estabelecido, para o ano 
de 2012, o montante de R$ 120.000,00 [...]”. A resolução com essa alteração foi aprovada por 
unanimidade.

9. Minuta que autoriza a utilização de recursos orçamentários para a realização das ações 
descritas na Resolução ConsEP nº 106 e por ela regulamentada 

Professora Rosana explicou que a proposta fixa o montante anual para concessão de auxílio 
financeiro para atividades didáticas extrassala na graduação, normatizada pela Resolução 
ConsEPE nº 106. Em concordância com o parecer da CANOA, a relatora recomendou a 
aprovação da Resolução.  Dentre as propostas, sugeriu-se a supressão dos parágrafos 1º e 2º 
do Art. 2º, que versam sobre a distribuição do montante anual entre a PROGRAD e Centros. 
A alteração foi acatada pela área demandante, sendo acordado que, caso haja uma demanda 
excessiva aos recursos previstos na resolução, a PROGRAD trará uma nova proposta para 
apreciação deste Conselho. A segunda alteração acatada refere-se ao Art. 2º: “Fica estabelecido, 
para o ano de 2012, o montante de R$ 120.000,00 [...]”. Findas as discussões, a proposta, com 
as alterações supracitadas, foi aprovada por unanimidade.
 
Continuação – 27 de setembro de 2011, às 14h

Diversos discentes de graduação apresentaram reivindicações acerca do Restaurante 
Universitário (RU). Posicionaram-se contrários ao aumento do valor da refeição previsto para 
dezembro de 2011 e à diminuição do percentual de subsídio aos estudantes, sendo argumentado 
que a gestão pública do local contribuiria nesse sentido. Professor Dalpian ressaltou que a 
UFABC é a universidade federal que mais investe em assistência estudantil. Explicou ainda 
que para o aumento do subsídio, faz-se necessária adaptação no orçamento, que implicará na 
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diminuição do número de bolsas. Sugeriu que os alunos apresentem estudo que efetivamente 
comprove que outra forma de gestão do RU viabilize as reivindicações apresentadas. Após 
intenso debate, seguiu-se para o próximo item de pauta que versa sobre esse mesmo assunto.

10. Alteração das Resoluções ConsUni nºs 30 e 31 (subsídio para os alunos de graduação e pós-
graduação no Restaurante Universitário)

Professor Nasser Ali Daghastanli apresentou-se favorável à aprovação das novas Resoluções, 
fundamentadas pelos estudos realizados pelo Grupo de Trabalho – Subsídio Restaurante 
Universitário (RU) e informações obtidas junto à PROAP. Ao longo das discussões, professor 
Dalpian reforçou que, se o subsídio permanecer em 60%, todo o recurso recebido pelo Plano 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) será destinado somente ao RU. Professor Joel 
discorreu acerca do perfil sócio-econômico dos alunos da UFABC e reiterou que o PNAES 
especifica que os recursos enviados às universidades federais devem atender aos alunos com 
renda familiar de até 1 salário mínimo e meio, sendo que, atualmente, o subsídio é oferecido 
a 100% dos alunos. Seguiu-se intenso debate acerca da distribuição de recursos para essa 
finalidade, destacando-se que a proposta em questão visa conceder maior auxílio aos alunos 
economicamente carentes. Professor Dalpian enfatizou que esse assunto deve ser discutido com 
responsabilidade e as propostas devem estar baseadas em estudos sérios, principalmente no 
tocante à gestão pública do RU, amplamente defendida pelos alunos presentes. Após intenso 
debate, foi aprovada a retirada de pauta para que o assunto seja retomado em próxima sessão, 
ocasião em que os alunos poderão apresentar proposta alternativa. 

11. Minuta de Resolução que disciplina a parceria entre a UFABC e sua(s) fundação (ões) de 
apoio

O pró-reitor de administração, Marcos Joel Rúbia, apresentou parecer favorável à aprovação da 
presente minuta, também apreciada pela CANOA. Teceu breve relato acerca da regulamentação 
das parcerias entre Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e Fundações de Apoio, 
destacando que o Governo Federal instituíra regras rígidas para que os acordos fossem firmados. 
No último dia 12 de setembro foi emitida a Portaria Conjunta nº 18, em que o MEC e o Ministério 
da Ciência e Tecnologia credenciam, pelo período de 2 anos, a Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa (Fundep) como fundação de apoio da UFABC. A proposta em questão visa atender 
ao Art. 2º da referida portaria, que condiciona esse credenciamento à apresentação, em até 60 
dias, de norma interna que tenha por finalidade, disciplinar o relacionamento entre a UFABC e a 
Fundep. Durante as discussões, a chefe da Divisão de Convênios, Patrícia Guilhermitti, prestou 
esclarecimentos acerca do custeio de diárias em projetos a serem desenvolvidos e vínculo dos 
participantes com a UFABC. A proposta foi aprovada por unanimidade.

12. Minuta de Resolução que autoriza a utilização de recursos orçamentários para o pagamento 
de bolsa de assistência ao docente

O representante discente de pós-graduação, Josué Silva dos Santos, ressaltou que o Projeto 
Piloto do Programa de Assistência ao Docente já fora aprovado, quanto ao seu mérito, pelo 
ConsEPE, e a proposta em questão autoriza a utilização de recursos orçamentários para o 
pagamento de bolsa aos participantes desse programa, no valor de R$ 600,00. Relatou o parecer 
da CANOA, apresentando parecer favorável à aprovação da resolução. Não havendo discussão, 
encaminhou-se para votação. Aprovada por unanimidade.

13. Programa Ciências sem Fronteiras – modalidade graduação sanduíche no exterior
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Professor Klaus relatou histórico do programa, que institui projetos de intercâmbio no exterior e 
são gerenciados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
e pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A Pró-Reitoria 
de Pesquisa (PROPES) elaborara o presente edital, seguindo as recomendações do CNPq e 
adequando-as à realidade da UFABC. Em discussão, professor Klaus sanou dúvidas acerca de 
dos prazos a serem cumpridos para a atribuição das bolsas; divulgação do Edital, entre outros. 
Após votação, a proposta foi aprovada por unanimidade.
 
14. Eleição para vaga remanescente de representante técnico administrativo no ConsUni, em 
março de 2012, por ocasião das eleições dos representantes discentes

A representante dos técnicos administrativos, Fátima Crhistine da Silva, explicou que, 
considerando o novo Estatuto da UFABC que aumentara o número de representantes TAs no 
ConsUni, nas últimas eleições deveriam ser sido eleitos 2 novos membros para essa categoria. 
Isso não ocorreu, uma vez que das 2 chapas inscritas, 1 fora indeferida. Propôs que seja 
realizada nova eleição em março de 2012, ocasião em que ocorrerão as eleições ordinárias dos 
representantes discentes. Após votação, a proposta foi aprovada com 1 abstenção.

15. Homologação do 1º termo aditivo, aprovado ad referendum, ao Relatório de Gestão de 2010 
da Fundep, para fins de credenciamento dessa fundação de apoio

16. Homologação do 2º termo aditivo, aprovado ad referendum, ao Relatório de Gestão de 2010 
da Fundep, para fins de credenciamento dessa fundação de apoio

Professor Dalpian explicou que os termos foram assinados pelo reitor para fins de 
recredenciamento da Fundep como fundação de apoio da UFABC. Esclareceu que o Grupo de 
Apoio Técnico Interministerial (GATI) analisara a documentação enviada pela UFABC e solicitou 
ajustes no Relatório de Gestão de 2010 da Fundep, os quais foram prontamente encaminhados 
pela Reitoria. Não houve discussão. Em votação, os itens foram homologados por unanimidade. 

17. Aprovação da redistribuição de docentes, em concordância com o Art. 1º, inciso II, da 
Resolução ConsUni nº 19 que atribui à Comissão de Vagas de Concursos para Docentes: “Propor 
a redistribuição de docentes de outras IFES”. Professores: 
a) Fernando Gasi – Engenharia de Gestão – UTFPR
b) Douglas Alves Cassiano – Engenharia de Gestão – UNIFESP

Professor Dalpian relatou que a Comissão de Vagas recebera do CECS a proposta para 
redistribuição dos dois professores supracitados para atender às demandas do curso de 
Engenharia de Gestão. Professor Gilberto expôs o histórico dessas redistribuições no âmbito do 
CECS, que recebeu aprovação da plenária do curso e Conselho do Centro. Professor Dalpian 
encaminhou a votação de forma separada e as redistribuições dos docentes Fernando Gasi e 
Douglas Alves Cassiano foram aprovadas, com 3 e 2 abstenções, respectivamente.

Expediente

1. Criação do curso de formação específica “Bacharelado em Relações Internacionais”

2. Criação do curso de formação específica “Bacharelado em Planejamento Territorial”

Professor Dalpian destacou a importância da criação destes cursos, considerando inclusive a 
desproporcionalidade na oferta de vagas nessas áreas nas universidades públicas do Estado 
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de São Paulo, se comparado aos demais estados. Embora a UFABC tenha como foco a área 
tecnológica, acrescentou, seu objetivo é posicionar-se como uma Universidade, no sentido amplo 
da palavra. Passou a palavra ao coordenador do BC&H, professor Arilson Favareto, que iniciou 
sintética apresentação, elencando razões para ampliação das vagas do BC&H e criação dos 
dois novos cursos, entre elas: a) o reforço da área de Humanidades, com concentração desses 
cursos no câmpus de São Bernardo; b) grande demanda para cursos e pesquisas que tenham 
por objetivo, observar e buscar soluções para problemas sociais. Destacou a contribuição para a 
gestão financeira da UFABC, uma vez que tais cursos demandam menos recursos laboratoriais e 
infraestrutura para pesquisa. Apresentou os principais objetivos dos cursos e informações sobre 
os impactos, tanto na demanda por espaço físico, como na carga didática dos docentes. Diversos 
Conselheiros parabenizaram as propostas e encaminharam sugestões de aprimoramento. Findas 
as discussões, acordou-se que os itens seguirão para a Ordem do Dia da próxima sessão. 

Continuação – 5 de outubro de 2011, às 14h

Comunicados da Reitoria:

1. Professor Dalpian convidou para compor a Mesa o professor Antonio Faleiros que, à ocasião, 
atuava na qualidade de substituto do diretor do CMCC.

2. A pedido do representante da comunidade civil, professor Jefferson José da Conceição, 
comunicou que no próximo dia 20 de outubro será realizado em São Bernardo do Campo o 
Seminário “As oportunidades da indústria de defesa e segurança para o Brasil e Região do ABC”. 
Os convites aos Conselheiros foram distribuídos no decorrer da sessão. 

Ordem do Dia:

3. Ata da VII sessão extraordinária de 2011, realizada no dia 2 de agosto de 2011

A secretária geral, Soraya Cordeiro, apresentou as alterações de texto solicitadas durante a 
primeira parte desta sessão e que foram acatadas pelos professores Itana Stiubiener e Igor Leite 
Freire. A Ata foi aprovada com 1 abstenção.

Expediente:

3. Minuta de Resolução que aprova a criação do curso de formação específica "Engenharia 
Biomédica" no câmpus São Bernardo do Campo

4. Minuta de Resolução que aprova a criação do curso de formação específica "Engenharia de 
Gestão" no câmpus São Bernardo do Campo

5. Minuta de Resolução que aprova a criação do curso de formação específica "Engenharia 
Aeroespacial" no Câmpus São Bernardo do Campo

O vice-diretor do CECS, professor Marcelo Modesto, relatou que foram ponderadas as condições 
necessárias para o oferecimento das Engenharias no grau de excelência almejado pelo CECS 
e concluiu-se que a disponibilidade de espaço físico é o aspecto determinante para alcançar 
esse objetivo. Diante desse fato, as plenárias e coordenações das Engenharias de Gestão, 
Aeroespacial e Biomédica, juntamente com o Conselho do CECS, aprovaram a transferência 
desses cursos para o câmpus São Bernardo do Campo. A proposta suscitou amplos debates 
entre os Conselheiros, porém houve consenso quanto à importância da transferência para 



Pág. 13

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 186 - 19 de outubro de 2011

manter-se a qualidade dos cursos, viabilizar o custeio do câmpus São Bernardo do Campo e 
contribuir com as estratégias dessa cidade. Sugeriu-se ainda maiores discussões acerca dos 
impactos na carga didática e translado de alunos e professores. Professor Dalpian enfatizou que 
a Reitoria está comprometida em oferecer a essas engenharias uma infraestrutura no mesmo 
nível de qualidade presente no câmpus Santo André. O assunto seguirá para a Ordem do Dia da 
próxima sessão extraordinária do ConsUni, prevista para o dia 19 de outubro. 

6. Regimento Interno do Conselho do CECS (ConCECS)

Professor Marcelo Modesto informou que o documento foi baseado nos Regimentos Internos 
dos Conselhos Superiores e destacou os artigos que tratam da composição do ConCECS; 
funcionamento das sessões; disciplina da relatoria, entre outros. Questionado quanto à ausência 
de representante dos coordenadores de curso de pós-graduação, esclareceu que esse aspecto 
foi amplamente discutido, sendo aprovado pela maioria do ConCECS não contemplar essa 
categoria, sob a principal justificativa de os cursos de pós-graduação não estarem vinculados aos 
Centros. A presença de uma Comissão de Pesquisa dentre as comissões especiais do CECS 
recebeu o apoio do pró-reitor de pesquisa, que sugeriu que os demais Centros adotassem a 
mesma iniciativa. O assunto seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. 

7. Minuta de Resolução que cria e dispõe sobre o programa de pesquisador colaborador da 
UFABC

Professor Klaus Capelle explicou que o programa é destinado a pesquisadores que desenvolvem 
pesquisas na UFABC e que não são docentes, técnicos administrativos ou discentes de 
graduação ou pós-graduação. A resolução visa normatizar a atuação dos mesmos no 
oferecimento de aulas e orientação. Entre os benefícios do programa está a disponibilização 
de mais disciplinas na graduação e pós-graduação; redução na carga didática dos docentes e 
aprimoramento dos currículos e da experiência didática dos pesquisadores. Diversos aspectos 
foram objetos de discussão, dentre eles: a atribuição de 50% dos créditos ao pesquisador 
colaborador pela disciplina por ele ministrada; a indicação automática do diretor de Centro 
como supervisor do pesquisador colaborador quando esse não constar designado no projeto e 
a alocação das disciplinas por parte da PROGRAD e Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG). 
O proponente prestou os devidos esclarecimentos e acatou diversas solicitações de alteração. 
Acordou-se que a assunto retornará na Ordem do dia da próxima sessão ordinária.

8. Minuta de Resolução de criação do Comitê Executivo de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação – CETIC

O coordenador geral do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), Gustavo Pavani discorreu 
acerca da minuta de resolução e da importância da criação do CETIC. Professor Dalpian 
ressaltou que a criação desse comitê é exigida por legislação superior e pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU). Foram prestados diversos esclarecimentos, dentre eles, a representatividade e o 
caráter deliberativo do comitê. Professor Dalpian ponderou que o principal objetivo do CETIC é a 
elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), que deverá contemplar todas as 
aquisições referentes à informática. O assunto seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão 
ordinária. 

• Em razão do avançado das horas, acordou-se que o assunto “Minuta de Resolução para 
as eleições gerais dos Conselhos Superiores da UFABC" será apreciado na próxima sessão 
ordinária. 
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CONSEPE
SINOPSE DA IX CONSEPE ORDINÁRIA 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da IX sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 4 de outubro de 2011, às 
14h, na sala S312-1 no 3º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), 

sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Comunicados da Reitoria:

1. Professor Gustavo Dalpian deu as boas vindas e empossou os representantes dos 
coordenadores de curso no ConsEPE, sendo, da Pós-Graduação, professores Adelaide Faljoni 
Alário e Daniel Zanetti de Florio e da Graduação, professores Daniel Miranda Machado e Vani 
Xavier de Oliveira Júnior, titulares e suplentes respectivamente.

2. Informou que, tendo em vista que a professora Patrícia Dantoni colocou à disposição sua vaga 
na Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior da UFABC, em 
virtude da entrada de novos membros para compor o presente Conselho, acordou-se, entre as 
partes, que o representante do CCNH, membro do ConsEPE, para compor a referida Comissão 
passará a ser professor Carlos Alberto da Silva, conforme Portaria nº 519, de 26 de setembro de 
2011.

3. Comunicou que, esclarecidas as dúvidas suscitadas na última sessão ordinária desse 
Conselho acerca do ingresso do professor Antônio Sérgio Munhoz e confirmada a informação de 
que esse não se dera por redistribuição, professor Valdecir Marvulle, na condição de demandante 
do assunto, requereu a retirada do assunto de pauta, em função de ser o diretor do Centro do 
qual pertence o solicitante.

4. Acerca do câmpus da UFABC em Mauá, relatou que a Reitoria recebera o resultado de 
uma nova avaliação de custo de um possível terreno naquela cidade que pertence ao Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS). Ficando o novo valor estabelecido em R$ 42 milhões. 
À ocasião, repassou-se a informação ao ministro da educação, Fernando Haddad, que se 
encontrava em São Bernardo do Campo e prontamente manifestara a disponibilidade para tal 
aquisição; declaração que motivara manchetes nos meios de comunicação acerca do assunto. 
Porém, noticiou que, até o momento, a Reitoria não foi comunicada oficialmente acerca de tal 
declaração.

5. Deu ciência a todos acerca da criação de um Grupo de Trabalho que discutirá o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFABC para os próximos 10 anos, traçando um panorama 
geral sobre sua missão, metas e funcionamento de todas as áreas. Acrescentou que, no intuito de 
dar voz à comunidade, fora disponibilizado um ambiente virtual para que os interessados possam 
expor considerações e opiniões referentes aos grandes temas que nortearão o PDI.

6. Informou que fora requerido pelo solicitante, professor Arilson Favareto, a retirada de pauta dos 
assuntos 1 a 3 do Expediente.

Comunicados dos Conselheiros:

Não houve.
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Ordem do Dia

1. Ata da VIII sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 6 a 20 de setembro de 2011.

Ata aprovada pela maioria, com 4 abstenções de voto e 5 solicitações de alteração.

2. Calendário Acadêmico 2012.

Professora Patrícia Dantoni apresentou detalhado parecer acerca do assunto. Destacou que sua 
elaboração dera-se após ouvir opiniões de docentes e discentes, bem como da Pró-Reitoria de 
Graduação. Avaliou e apresentou de maneira geral cada um dos três cenários propostos. Por 
fim, traçou semelhanças e diferenças dentre as opções para, então, após análises, posicionar-se 
favorável à aprovação do cenário 3, condicionada às alterações propostas. Solicitou, ainda, que 
fosse encaminhada à Comissão Permanente de Avaliação (CPA) a sugestão da realização de 
ampla pesquisa na UFABC acerca da possibilidade de haver ou não o recesso em julho de 2013. 
Quanto a isso, professor Dalpian esclareceu que a CPA é um órgão independente e, portanto, não 
está subordinado a nenhum Conselho, nem mesmo à Reitoria, mas que encaminharia o pedido 
da professora como uma sugestão. Após esclarecimentos, encaminhou-se parecer favorável da 
relatora para votação. Aprovado por unanimidade com as alterações propostas.

3. Resolução que estabelece orientações para identificação de estudantes na realização de 
processos avaliativos nas disciplinas de graduação da UFABC.

Professor Marcelo Modesto, vice-diretor do CECS, apresentou relatoria elaborada pelo diretor 
e relator do assunto, professor Gilberto Martins, ausente à ocasião. O parecer foi favorável à 
aprovação da proposta com uma sugestão de aprimoramento. Em discussão o conselheiro 
Gustavo Galati apresentou proposta de documento substitutivo. Após argumentações, votou-se 
a possibilidade de substituição da proposta original pelo substitutivo, sendo vencida por 11 votos 
contrários, 2 favoráveis e 8 abstenções. Por fim, votou-se a proposta original com duas sugestões 
de aprimoramento, as quais foram acatadas pelo demandante. Aprovada pela maioria com 4 
votos contrários e 1 abstenção.

4. Resolução que estabelece normas e procedimentos para vista e revisão de instrumentos 
avaliativos, bem como de revisão de conceitos finais nas disciplinas de graduação da UFABC.

Professor Arnaldo Rodrigues avaliou que o documento, que fora desmembrado, conforme 
sugerido no Expediente da sessão anterior, estava mais conciso e possuía redação clara. 
Apresentou duas sugestões de alteração, as quais foram acatadas pelo demandante. Em 
discussão, foram elencadas 6 outras propostas de alteração, no entanto, a área demandante 
acatou apenas a inserção, no Art. 3º, com relação à regulamentação, pelas coordenações 
de curso, acerca dos procedimentos de que trata o referido artigo. As demais propostas de 
mudança foram votadas e vencidas. Por fim, votou-se o documento como um todo, acrescido das 
sugestões acatadas. Aprovado com 19 votos favoráveis e 2 abstenções.

5. Resolução que estabelece normas e procedimentos para arquivamento de instrumentos de 
avaliação das disciplinas de graduação da UFABC.

O representante discente Guilherme Afonso Siqueli destacou que a proposta estava inserida 
em um contexto de formalização de ações realizadas rotineiramente na graduação. Ressaltou 
que, dada a dificuldade organizacional em manter a grande quantidade de avaliações geradas 



Pág. 16

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 186 - 19 de outubro de 2011

periodicamente na UFABC, foram propostos procedimentos e prazos para manutenção das 
avaliações e registros dessas. Elencou duas sugestões de aprimoramento, as quais foram 
acatadas pelo demandante, e posicionou-se favorável à aprovação do documento. Em 
discussão, propôs-se que a guarda dos registros comprobatórios das avaliações ficassem sob 
responsabilidade da coordenação de curso. Porém, após votação, a proposta foi vencida por 17 
votos contrários, 2 favoráveis e 2 abstenções. Propôs-se, ainda, que o parágrafo único do Art. 
1º fosse desmembrado em 3 partes. Proposta acatada pelo demandante. Por fim, encaminhou-
se para votação o documento como um todo, acrescido das propostas de alteração outrora 
acatadas. Aprovado por unanimidade.

Expediente

1. Edital de Ingresso 2012.

Professor Derval Rosa relatou brevemente o assunto. Ressaltou que esse tema ainda era objeto 
de discussões na Comissão de Graduação, no entanto, dada a necessidade do cumprimento 
dos prazos estabelecidos para a execução de todas as etapas do Sistema de Seleção Unificada 
(SiSU), apresentava-se a esse Conselho uma proposta inicial. Passou a palavra ao Conselheiro 
Rail Ribeiro que detalhou o edital. Destacou que o item relativo às vagas e aos cursos aguardava 
definições de discussões que ainda estavam acontecendo. Até aquele momento, ofertar-se-iam 
1760 vagas. Enfatizou que o item 2.7.1 atendia ao anseio de diversos docentes acerca das vagas 
remanescentes, ficando disposto que a UFABC manifestará em Edital próprio a quantidade de 
vagas disponíveis, bem como os critérios que adotará para preenchê-las. Findos os comentários 
do proponente, abriu-se para discussão que gerou as seguintes sugestões: 1) que o demandante 
ou relator apresente os aspectos que fundamentem a quantidade de vagas a serem abertas; 
2) corrigir a denominação 'Bioengenharia' para 'Engenharia Biomédica'; 3) para os cursos que 
oferecem 125 vagas, estabelecer a divisão 62 e 63; 4) estabelecer pesos diferentes para as 
áreas do conhecimento avaliadas no ENEM de acordo com o curso que se pretende ingressar 
na UFABC (BC&T ou BC&H); 5) aumentar a nota de corte de 300 para 400 pontos. Manifestou-
se a preocupação em relação ao crescimento do número de alunos ocorrer de maneira desigual 
ao crescimento do número de docentes. Professores Derval e Arnaldo comentaram o assunto 
e professor Dalpian finalizou declarando o empenho por parte da Reitoria em ampliar o número 
de docentes, lembrando que estão em andamento vários concursos. Convidou a todos os 
Conselheiros para que refletissem acerca do impacto social negativo que a diminuição no número 
de vagas ofertadas poderia causar. Acordou-se, por fim, que o assunto retornará à Ordem do Dia 
em outra sessão.
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 542 – 11 DE OUTUBRO DE 2011.

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

RESOLVE:

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, o candidato aprovado 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 da presente portaria:

ANEXO I

Cargo: Engenheiro Civil

Nome do candidato Cód. vaga
Eduardo Hiroshi Araki 0805114

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 543 – 11 DE OUTUBRO DE 2011.

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

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Klaus Frey, Professor Titular 
da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 16 a 23 de outubro de 2011 (incluindo 
trânsito), para participação do 2º Congresso Internacional de Prospectiva e vista à Universidade 
Piloto da Colômbia, em Pereira e Bogotá – Colômbia.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 544 – 11 DE OUTUBRO DE 2011.

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

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC e apoio da CAPES, do servidor Haroldo 
de Faria Junior, Professor Adjunto da Fundação Universidade Federal do ABC, no período de 07 a 
10 de novembro de 2011 (incluindo trânsito), para participação no IX Congresso Latino-Americano 
de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CLAGTEE, em Mar Del Plata, Argentina.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 545 – 11 DE OUTUBRO DE 2011.

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

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC e apoio da CAPES, da servidora Lina 
Paola Garces Negrete, Professora Adjunta da Fundação Universidade Federal do ABC, no 
período de 06 a 10 de novembro de 2011 (incluindo trânsito), para participação no IX Congresso 
Latino-Americano de Geração e Transmissão de Energia Elétrica - CLAGTEE, em Mar Del Plata, 
Argentina.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 546 – 11 DE OUTUBRO DE 2011.

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

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor André Filipe de Moraes 
Batista, Técnico em Tecnologia da Informação da Fundação Universidade Federal do ABC, 
no período de 15 a 23 de outubro de 2011 (incluindo trânsito), para Treinamento em Solução 
Adquirida pela UFABC na Silicon Graphics Corp, conforme processo 23006.000206/2011-46, em 
Fremont, Califórnia – Estados Unidos.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 547 – 11 DE OUTUBRO DE 2011.

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

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Ricardo Magnusson 
Mussini, Analista de Tecnologia da Informação da Fundação Universidade Federal do ABC, 
no período de 15 a 23 de outubro de 2011 (incluindo trânsito), para Treinamento em Solução 
Adquirida pela UFABC na Silicon Graphics Corp, conforme processo 23006.000206/2011-46, em 
Fremont, Califórnia – Estados Unidos.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 548 – 11 DE OUTUBRO DE 2011.

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

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para UFABC, do servidor Bruno Cavalcanti de Souza 
Sanches, Analista de Tecnologia da Informação da Fundação Universidade Federal do ABC, 
no período de 15 a 23 de outubro de 2011 (incluindo trânsito), para Treinamento em Solução 
Adquirida pela UFABC na Silicon Graphics Corp, conforme processo 23006.000206/2011-46, em 
Fremont, Califórnia – Estados Unidos.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 549 – 13 DE OUTUBRO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC, nomeado pelo 
Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais 
e considerando o que dispõem as Leis nº 7.596/1987, nº 8.112/1990, nº 9.394/1996 e n° 
11.784/2008, os Decretos nº 94.664/1987, nº 3.298/1999 e n° 6.944/2009, a Portaria nº 450, de 
06 de novembro de 2002 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Portaria n° 124, 
de 15 de março de 2010 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a Portaria nº 345, 
de 25 de março de 2010, do Ministério da Educação, 

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os professores:

Titulares
Carlos Roberto Grandini
Isolda Costa
Sônia Maria Malmonge

Suplentes
Christiane Ribeiro
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Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 36/UFABC/2011, publicado no Diário Oficial da 
União de 27 de junho de 2011, na área de BIOMATERIAIS METÁLICOS.

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

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 550 – 14 DE OUTUBRO DE 2011.

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

RESOLVE:

Art. 1º -  Instituir Grupo de Trabalho para aprimorar a proposta de criação da Comissão de Ética 
Ambiental e de Gestão de Resíduos da UFABC.

Art. 2º - O Grupo de Trabalho será composto pelos seguintes membros, sob a presidência do 
primeiro:

• Dácio Roberto Matheus, representante do CECS;
• Fabiana Soares Santana, representante do CMCC;
• Ivanise Gaubeur, representante do CCNH;
• Marcela Sorelli Carneiro Ramos, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa;
• Rodrigo Ferreira Prata, Técnico de Laboratório – Área Química.

Art. 3º - O prazo para conclusão dos trabalhos é 60 (sessenta) dias, a partir da data de 
publicação desta Portaria.

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

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 324 – 13 DE OUTUBRO 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 51, 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 Thais Rodriguez de Toledo, SIAPE 1674565, para responder como Fiscal 
Responsável pela Ata de SRP de nº 126/2011, processo nº 23006.001162/2011-71, referente à 
ampliação da central privada de comutação telefônica para a Fundação Universidade Federal do 
ABC, tendo como substituta a servidora Vivian Cristina de Amorim, SIAPE 1680236.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 325 – 13 DE OUTUBRO 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 51, 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 116, de 04 de maio de 2011, publicada no Boletim de Serviço nº 
164, de 18 de maio de 2011, páginas 14 e 15.

Art. 2º - Designar a servidora Maria Luzilene de Souza da Silva, SIAPE 1668001, para responder 
como Fiscal Responsável pelas cláusulas anexa à nota de empenho 2011NE800228, processo 
nº 23006.000119/2011-99, firmada entre a Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa 
ESAD Consultoria S/S Ltda., tendo como substituta a servidora Patricia Gonçalves de Sá, SIAPE 
1833354.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 326 – 13 DE OUTUBRO 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 
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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 51, 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 o servidor Gustavo Sousa Pavani, SIAPE 2566275, para responder como Fiscal 
Responsável pela Ata de SRP de nº 125/2011, processo nº 23006.000823/2011-41, referente 
à aquisição de solução de impressão e digitalização para a Fundação Universidade Federal do 
ABC, tendo como substituta a servidora Vivian Cristina de Amorim, SIAPE 1680236.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 327 – 13 DE OUTUBRO 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 51, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 

RESOLVE:

Excluir da Portaria nº 302 de 28 de setembro de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 184 de 05 de outubro de 2011, página 28, os nomes dos servidores abaixo:

- Kelly Cristina Gomes – SIAPE nº 1624632

- Fabiane de Oliveira Alves – SIAPE nº 1736513

- Luciana Matiliano Milena – SIAPE nº 1534462

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 328 – 14 DE OUTUBRO 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 51, publicada no 
Diário Oficial da União de 24 de janeiro de 2011, seção 2, página 8, no uso das atribuições a ele 
conferida, 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Valdenor Santos de Jesus
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1628528
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Christian Ryu Yasuhara
Função Substituída: Responsável pelo Setor de Segurança da Prefeitura Universitária
Código da Função: FG-5
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 132 de 18/05/2011, publicada no 
Boletim de Serviço nº 165 de 25/05/2011
Período de Afastamento: 05/09/2011 a 06/09/2011 e de 08/09/2011 a 09/09/2011
Motivo do Afastamento: Afastamento para a Justiça Eleitoral
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Maisa Helena Altarugio
Cargo: Professor 3º Grau
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1658927
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Plínio Zornoff Táboas
Função Substituída: Pró-Reitor de Extensão
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 706 de 08/07/2010, publicada no DOU em 
12/07/2010
Período de Afastamento: 27/09/2011 a 11/10/2011
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: Fernando Morais Menezes
Cargo: Analista de Tecnologia da Informação
Função: FG-1 Chefe da Divisão de Suporte
Matrícula SIAPE: 1736788
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Gustavo Sousa Pavani
Função Substituída: Coordenador Geral do NTI

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

RESOLVE:

Designar a servidora  Monalisa Bethsaida Barbosa, SIAPE nº 1876294, para exercer o encargo 
de substituta eventual do Chefe da Divisão de Convênios, código FG-4, durante afastamentos e 
impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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Código da Função: CD-4
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 252 de 11/08/2011, publicada no 
Boletim de Serviço nº 177 de 17/08/2011
Período de Afastamento: 17/10/2011 a 21/10/2011
Motivo do Afastamento: Treinamento
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Silas Justiniano Veiga da Silva
Cargo: Técnico em Tecnologia da Informação
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1863767
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: André Filipe de Morais Batista
Função Substituída: Chefe da Seção de Computação Científica do NTI
Código da Função: FG-5
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 267 de 22/08/2011, publicada no 
Boletim de Serviço nº 179 de 31/08/2011
Período de Afastamento: 26/10/2011 a 28/10/2011
Motivo do Afastamento: Afastamento para Treinamento
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Adriana Paula de Moraes Batista
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1875385
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Vivian Cristina de Amorim
Função Substituída: Chefe da Gestão de TI
Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº276 de 05/09/2011, publicada no Boletim de 
Serviço nº 181 de 14/09/2011
Período de Afastamento: 26/09/2011 a 30/09/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Gerson Luiz Mantovani
Cargo: Professor 3º Grau
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1730523
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Evandir Megliorini
Função Substituída: Coordenador do Comitê de Estágios e Visitas
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria nº 537 de 10/06/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº 116 de 16/09/2010.
Período de Afastamento: 02/09/2011 a 16/09/2011
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.
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Nome do Servidor: Samuel Werneck de Moraes
Cargo: Técnico de Laboratório
Função: FG-5 – Chefe da Seção de Redes do NTI
Matrícula SIAPE: 1587881
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Ricardo Magnusson Mussini
Função Substituída: Chefe da Divisão da Infra-estrutura do NTI
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria nº 392 de 22/04/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº109 de 28/04/2010
Período de Afastamento: 24/10/2011 a 27/10/2011
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: Antonio Candido Faleiros
Cargo: Professor 3º Grau
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 0199419
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Valdecir Marvulle
Função Substituída: Diretor do CMCC (Centro de Matemática, Computação e Cognição)
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 508 de 21/09/2011, publicada no D.O.U de 
26/09/2011
Período de Afastamento: 30/09/2011 a 05/10/2011
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: Camila Binhardi Natal
Cargo: Secretária Executiva
Função: FG-2 – Assessora Executiva da Vice-Reitoria
Matrícula SIAPE: 2534027
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Eloisa Helena da Silva Quitério
Função Substituída: Chefe de Gabinete da Reitoria
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 528 de 29/09/2011, publicada no D.O.U de 
30/09/2011
Período de Afastamento: 03/10/2011 a 10/10/2011
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: Rosana Moreno Quevedo
Cargo: Assistente Social
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1668046
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
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Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Denise Andrea Alves Savioli
Função Substituída: Coordenadora do Núcleo de Apoio ao Estudante
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 245 de 01/03/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº 102 de 10/03/2010
Período do Afastamento: 08/09/2011 a 16/09/2011
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: Patricia Gonçalves de Sá
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1833354
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Maria Luzilene de Souza da Silva
Função Substituída: Chefe da Divisão de Ingresso e Desenvolvimento
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 245 de 04/08/2011, publicada no Boletim de 
Serviço nº 176 de 10/08/2011.
Período de Afastamento: 26/09/2011 a 30/09/2011
Motivo do Afastamento: Treinamento
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Rafael Reis de Oliveira
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1680237
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Rodrigo Cabrera
Função Substituída: Chefe da Seção de Freqüência
Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 981 de 18/10/2010, publicada no Boletim de 
Serviço nº 134 de 20/10/2010
Períodos de Afastamentos: 01/09, 04/10, 06/10 a 07/10 e de 13/10 a 27/10/2011
Motivo do Afastamento: Licença para Tratamento de Saúde do Servidor e 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: Cristina Tiemi Nakanishi Dias
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1766540
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Leonardo Batista Gimenez
Função Substituída: Responsável pela Seção de Liquidação Financeira – Assuntos Institucionais
Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 260 de 16/08/2011, publicada no Boletim de 
Serviço nº178 de 24/08/2011
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Período do Afastamento: 03/10/2011 a 14/10/2011
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: Patricia Gonçalves de Sá
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1833354
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Maria Luzilene de Souza da Silva
Função Substituída: Chefe da Divisão de Ingresso e Desenvolvimento
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 245 de 04/08/2011, publicada no Boletim de 
Serviço nº 176 de 10/08/2011.
Período de Afastamento: 05/10/2011 a 07/10/2011
Motivo do Afastamento: Licença para Tratamento de Saúde do Servidor e Afastamento para a 
Justiça Eleitoral
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Auxilio Natalidade

Nome do Servidor: Vanessa Kruth Verdade
Cargo: Professor 3º Grau
Matrícula SIAPE: 1763457
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Filho (a): Rafaela Verdade Minharro
Data de Nascimento: 28/08/2011
Matrícula: 111286 01 55 2011 1 00487 279 0091148-40
Cartório: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais – 17º Subdistrito Bela Vista Município e 
Comarca de São Paulo –Estado de São Paulo
Valor: R$ 492,77
Mês/ Pagamento: outubro/2011
Fundamento Legal: Artigo 196 da Lei nº 8.112/90

Nome do Servidor: Luiz Henrique Bonani do Nascimento
Cargo: Professor 3º Grau
Matrícula SIAPE: 1669196
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Filho (a): Lucas Quirino Simões Bonani
Data de Nascimento: 21/09/2011
Matrícula: 111286 01 55 2011 1 00489 121 0092027-15
Cartório: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais – 17º Subdistrito  Bela Vista  Município e 
Comarca de São Paulo –Estado de São Paulo
Valor: R$ 492,77
Mês/ Pagamento: outubro/2011
Fundamento Legal: Artigo 196 da Lei nº 8.112/90
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AFASTAMENTOS DE SETEMBRO DE 2011

AFASTAMENTOS NACIONAIS

NOME DESTINO UF INÍCIO TÉRMINO
ADILSON MIRANDA DOS SANTOS Natal RN 18/09/2011 22/09/2011

ALDA MARIA NAPOLITANO SANCHEZ Foz do Iguaçu PR 13/09/2011 16/09/2011
ALESSANDRA DE CASTILHO Recife PE 02/09/2011 07/09/2011
ANA MELVA CHAMPI FARFAN Gramado RS 25/09/2011 29/09/2011
ANDERSON ORZARI RIBEIRO Gramado RS 23/09/2011 30/09/2011
ANDRE AURELIANO PESSOA Brasília DF 27/09/2011 01/10/2011

ANGELA SHIMABUKURO Recife PE 27/09/2011 30/09/2011
ANTONIO CANDIDO FALEIROS Uberlândia MG 18/09/2011 25/09/2011

ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS 
JUNIOR Salvador BA 28/09/2011 01/10/2011

BRUNO ROAH RODRIGUES João Pessoa PB 18/09/2011 24/09/2011
CARLOS ALBERTO KAMIENSKI Brasília DF 13/09/2011 14/09/2011
CARLOS ALBERTO KAMIENSKI Belo Horizonte MG 19/09/2011 19/09/2011

CESAR AUGUSTO MOREIRA 
GUARIDO João Pessoa PB 27/09/2011 30/09/2011

CRISTINA AUTVORI TOMAZETI Diadema SP 12/09/2011 15/09/2011
DANIEL FERRARESI ARAUJO SILVA Brasília DF 29/09/2011 29/09/2011

DANIEL ZANETTI DE FLORIO Gramado RS 25/09/2011 29/09/2011
DANILO DA CRUZ CENTENO Armação dos Búzios RJ 19/09/2011 23/09/2011

DENISE CRIADO PEREIRA DE SOUZA Gramado RS 25/09/2011 29/09/2011
DERVAL DOS SANTOS ROSA Brasília DF 05/09/2011 05/09/2011
DERVAL DOS SANTOS ROSA São Carlos SP 29/09/2011 30/09/2011

DIOGO FRANCISCO PAULO DA 
ROCHA Belo Horizonte MG 25/09/2011 30/09/2011

EDMARCIO ANTONIO BELATI Juiz de Fora MG 15/09/2011 16/09/2011
EDSON PINHEIRO PIMENTEL Ouro Preto MG 30/09/2011 05/10/2011

EDUARDO PERES NOVAIS DE SA Niterói RJ 29/09/2011 30/09/2011
EDUARDO YUTAKA UWAIDE Brasília DF 25/09/2011 01/10/2011

EXPEDITO NUNES Brasília DF 28/09/2011 30/09/2011
FABIO FURLAN FERREIRA Ribeirão Preto SP 18/09/2011 19/09/2011
FABIO FURLAN FERREIRA Gramado RS 25/09/2011 29/09/2011

FELIPE DIAS CANO IGLESIAS Brasília DF 25/09/2011 01/10/2011
FERNANDO FERREIRA MATIAS Brasília DF 11/09/2011 12/09/2011
FERNANDO MORAIS MENEZES Brasília DF 27/09/2011 01/10/2011

FERNANDO ZANIOLO GIBRAN São Sebastião - 
Maresias SP 25/09/2011 01/10/2011

GILBERTO DA SILVA GUSMAO Bento Gonçalves RS 25/09/2011 01/10/2011
GISELLE CERCHIARO Campinas SP 19/09/2011 19/09/2011

GUSTAVO MARTINI DALPIAN Brasília DF 29/09/2011 30/09/2011
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HELENA FRANCA Chapadão do Céu GO 01/09/2011 15/09/2011
IGOR LEITE FREIRE Uberlândia MG 19/09/2011 24/09/2011

JOÃO HENRIQUE KLEINSCHMIDT Colatina ES 14/09/2011 17/09/2011
JORGE ALEXANDRE GUSKUMA Brasília DF 28/09/2011 30/09/2011

JOSE ANTONIO SOUZA São Carlos SP 19/09/2011 23/09/2011
JOSELI GOMES DE MOURA Brasília DF 25/09/2011 30/09/2011

JULIANA BUENO Campinas SP 30/09/2011 30/09/2011
KLAUS WERNER CAPELLE Campinas SP 02/09/2011 02/09/2011

LEONEL DE MIRANDA SAMPAIO Bento Gonçalves RS 25/09/2011 01/10/2011
MARCOS DUARTE Botucatu SP 28/09/2011 29/09/2011

MARCOS JOEL RUBIA Foz do Iguaçu PR 13/09/2011 16/09/2011
MARCOS VINICIUS PO Brasília DF 21/09/2011 21/09/2011

MARIA BEATRIZ FAGUNDES Curitiba PR 25/09/2011 26/09/2011
MARIA TERESA CARTHERY Porto Alegre RS 28/09/2011 30/09/2011

MAURICIO FIRMINO SILVA LIMA Goiânia GO 14/09/2011 16/09/2011

MAURICIO FIRMINO SILVA LIMA São José do Rio 
Preto SP 28/09/2011 30/09/2011

MIRIAN PACHECO SILVA Brasília DF 27/09/2011 29/09/2011
NELI OSHIRO Vitória ES 27/09/2011 30/09/2011

NORBERTO ANIBAL MAIDANA Campinas SP 30/09/2011 30/09/2011
PLINIO ZORNOFF TABOAS Rio de Janeiro RJ 07/09/2011 09/09/2011
PLINIO ZORNOFF TABOAS Brasília DF 13/09/2011 13/09/2011

RAFAEL DE FREITAS Natal RN 18/09/2011 22/09/2011
RAIL RIBEIRO FILHO Brasília DF 11/09/2011 12/09/2011

RAQUEL DE ALMEIDA RIBEIRO Gramado RS 24/09/2011 30/09/2011
REINALDO LUIZ CAVASSO FILHO Campinas SP 12/09/2011 16/09/2011

RENATA AYRES ROCHA Gramado RS 24/09/2011 30/09/2011
ROBSON MORENO PIVA Ipixuna AM 15/09/2011 16/09/2011

ROSANA DE CARVALHO DIAS Brasília DF 26/09/2011 29/09/2011
ROSANA LOURO FERREIRA SILVA Ribeirão Preto SP 04/09/2011 07/09/2011
ROSANA LOURO FERREIRA SILVA Ribeirão Preto SP 04/09/2011 07/09/2011

ROSELI FREDERIGI BENASSI Natal RN 04/09/2011 09/09/2011
RUTH FERREIRA GALDUROZ Rio Claro SP 15/09/2011 15/09/2011

SEGUNDO NILO MESTANZA MUNOZ Gramado RS 26/09/2011 30/09/2011
SIDNEY JARD DA SILVA Recife PE 06/09/2011 11/09/2011

SORAYA APARECIDA CORDEIRO DE 
MACEDO Brasília DF 26/09/2011 30/09/2011

VITOR DA SILVA BITTENCOURT Cascavel PR 11/09/2011 14/09/2011
VLADISLAV KUPRIYANOV Rio de Janeiro RJ 28/09/2011 30/09/2011

WAGNER ALVES CARVALHO Campos do Jordão SP 29/09/2011 06/10/2011
WAGNER TANAKA BOTELHO São João Del Rei MG 17/09/2011 21/09/2011
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AFASTAMENTOS INTERNACIONAIS

NOME DESTINO INÍCIO TÉRMINO
Alessandro Jacques Ribeiro New Jersey - EUA 02/09/2011 19/09/2011

Alexandre Reily Rocha Montpelier - França e 
Uppsala - Suécia 10/09/2011 25/09/2011

Ana Melva Champi Farfam Bavária - Alemanha 03/09/2011 09/09/2011
Arlene Cristina Aguilar Trento - Itália 13/09/2011 18/09/2011
Daniela Lopes Scarpa Paris - França 05/09/2011 09/09/2011

Erick Leite Bastos Gaithersburg, MD - EUA 14/09/2011 24/09/2011

German Lugones Muscat - Sultanato de 
Oman 02/09/2011 16/09/2011

Helio Waldman Hungria 16/09/2011 23/09/2011
Hélio Waldman Budapeste-Hungria 16/09/2011 25/09/2011

Klaus Werner Capelle Chester - Inglaterra 17/09/2011 24/09/2011
Luciana Pereira Wuhan - China 12/09/2011 11/11/2011

Marcelo Augusto Leigui de Oliveira Karlsruhe - Alemanha 10/09/2011 16/09/2011
Maria Inês Ribas Rodrigues Coimbra - Portugal 17/09/2011 25/09/2011

Pietro Chimenti Paris - França 02/09/2011 20/09/2011
Pietro Chimenti Beijing - China 23/09/2011 03/10/2011

Raphael Yokoingawa de Camargo Grenoble - França 01/09/2011 24/09/2011
Renata Maria Augusto da Costa Mérida - México 18/09/2011 24/09/2011

Sérgio Amadeu da Silveira Buenos Aires - Argentina 07/09/2011 10/09/2011
Sônia Maria Malmonge Potsdam - Alemanha 08/09/2011 14/09/2011

CANCELAMENTO DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2011 – CGRH

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Nome Período
Armando César Franco 13/10/2011 a 23/10/2011

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2011 – CGRH

Pró-Reitoria de Graduação

Nome Período
Franciele Gabriela Costa Ferreira 14/10/2011 a 17/10/2011

Centro de Ciências Naturais e Humanas

Nome Período
Adelaide Faljoni Alario 13/10/2011 a 27/10/2011
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
PORTARIA N° 008 – 10 DE OUTUBRO DE 2011

A Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal do ABC no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, e considerando a Portaria Nº 007, de 08 de setembro de 2011 emitida pela Pró-
Reitoria de Pesquisa da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC),

RESOLVE:

Art. 1º: Nomear como representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição no 
Comitê das Bibliotecas (CBiblio) os professores Daniel Miranda (titular) e Marcela Bermudez 
Echeverry (suplente)

Parágrafo único: Os demais representantes não se alteram

Art. 2º: Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

KLAUS WERNER CAPELLE
Pró-Reitor de Pesquisa
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIA E COGNIÇÃO
EDITAL Nº 003/2011
Processo Seletivo para Doutorado em Neurociência e Cognição
Quadrimestre 2012.1 (ano e quadrimestre)

O curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição (PPG-NC) da Universidade Federal do 
ABC - UFABC torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso 
no Doutorado “Stricto Sensu” com início previsto para fevereiro de 2012, e estabelece as normas 
e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem comprovar, na ocasião da 
solicitação de inscrição, a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, 
em qualquer área de conhecimento, até a data da matrícula no curso.

1.2. Os critérios de seleção e classificação são baseados em etapas as quais poderão ser 
realizadas de forma presencial ou à distância (etapas I, II e III). Devendo o candidato fazer 
esta já no formulário de inscrição. O candidato que optar pela prova não presencial se 
responsabiliza pela disponibilidade de um computador com capacidade de utilizar programas 
aplicativos preferencialmente Skype (devendo o candidato especificar no momento da 
inscrição), webcam e uma conexão de Internet de banda larga. A prova será realizada, única e 
exclusivamente, em língua portuguesa ou inglesa a ser definido pelo candidato no formulário de 
inscrição. As etapas deste processo consistem em:

I. Prova: proficiência em Inglês;

II. Arguição sobre o projeto de pesquisa, a ser apresentado no momento da inscrição;

III. Entrevista sobre currículo e documentos comprobatórios;

IV. Análise de currículo*;

V. Análise do Histórico escolar*;

VI. Análise das cartas de recomendação*;

*etapas na presença apenas da comissão de seleção

1.2.1. A prova de proficiência em Inglês (nota de zero a dez, para cada uma delas em 
separado) será realizada em uma unidade da UFABC e poderá ser substituída por um dos 
seguintes exames: GRE Geral (com escores mínimos de 450 Verbal, e 580 Quantitativo), 
TOEFL ou IELTS. A substituição ocorrerá somente no caso de solicitação expressa do 
candidato no formulário de inscrição, envio dos comprovantes e uma análise da Comissão 
de Seleção.

1.2.2. A arguição do projeto de pesquisa versará sobre a erudição do candidato em 
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relação ao tema proposto bem como sobre o quanto se enquadra na linha de pesquisa 
do programa de PPG-NC. Será realizada em sessão registrada por meio de gravação de 
voz. O Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição disponibiliza projetor 
multimídia para apresentação. A prova consistirá em apresentação oral de proposta de 
pesquisa (a qual deverá ser enviada por escrito no momento da inscrição para o processo 
seletivo), deverá ter duração entre 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, e será realizada 
para uma banca de 3 (três) avaliadores. Os examinadores avaliarão: capacidade de 
organização, clareza, objetividade e pertinência do conteúdo apresentando em relação a 
proposta de pesquisa. Cada avaliador atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez), obtendo-se a 
nota final pela média aritmética simples das notas.

1.2.3. A entrevista, será realizada na sequencia da arguição e tem por objetivo averiguar 
eventuais duvidas em relação a documentação apresentada pelo candidato, será baseada 
na análise do currículo previamente entregue por ocasião da inscrição, devidamente 
acompanhado das cópias dos documentos comprobatórios, e considerando os itens 
relacionados:

• Títulos Acadêmicos;
• Produção Científica: artigos em Revistas Científicas, capítulos de livro, Resumos em 
anais de congressos, palestras em eventos científicos ou acadêmicos e participação em 
eventos científicos;
• Cursos e atividades complementares relacionados à temática do Programa de Pós-
Graduação em Neurociência e Cognição;
• Experiência profissional em área correlata ao Programa de Pós-Graduação em 
Neurociência e Cognição.

1.2.4. As análises de currículo, do Histórico escolar e das cartas de recomendação 
serão realizadas em sessão fechada onde, estarão presentes apenas os membros da 
comissão de seleção. A avaliação da produtividade científica e será baseada nos critérios 
CAPES de produção científica, devendo o candidato no ato da inscrição apresentar 
currículo, devidamente acompanhado das cópias dos documentos comprobatórios. A 
não apresentação de documentos comprobatórios (do currículo apresentado) no ato da 
inscrição será considerada como item inexistente e não será pontuado.

1.3. A nota mínima para aprovação nas avaliações parciais é 6,0 (seis). A nota mínima para 
aprovação na média final é 7,0 (sete). Considerando as seguintes proporções:

Arguição (peso 2)

Entrevista (peso 1)

Análise de currículo, histórico escolar e cartas de recomendação (peso 2)

Prova de proficiência em língua estrangeira (peso 1)

Para fins de atribuição da nota final será efetuada a média segundo os pesos descritos no item 
1.3.

1.4. É necessário o aceite do orientador por escrito a ser encaminhado pelo próprio orientador 
via e-mail institucional para: ppgnc.selecao@ufabc.edu.br até o prazo final de inscrição, 
devendo o candidato, no ato de sua inscrição, apresentar cópia impressa do e-mail enviado 
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pelo orientador, no momento da inscrição.

1.5. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.

1.6. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, a Comissão 
será presidida por um membro da coordenação do curso.

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre de 2012 
é apresentado abaixo.

Prazo de inscrição 20 de outubro a 18 de novembro de 2011
Divulgação das inscrições homologadas 25 de novembro de 2011

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 28 de novembro de 2011
Resultado dos recursos das inscrições 30 de novembro de 2011

Prova de proficiência em Inglês 02 de dezembro de 2011
Divulgação dos resultados das prova de 

proficiência em inglês 07 de dezembro de 2011

Arguição de projeto e Entrevista 12 de dezembro de 2011
Divulgação do resultado final 15 de dezembro de 2011

Matrícula 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012
Ajuste de matrícula 06 de fevereiro a 08 de fevereiro de 2012

Aprovação das matrículas 09 e 10 de fevereiro de 2012
Início das aulas 06 de fevereiro de 2012

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 3(três) vagas de doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos:

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, modelo no site.

http://ppgnc.ufabc.edu.br/application/index.html

II. Cópia do RG e CPF;

III. RNE, no caso de estrangeiro, (Se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do 
passaporte);

IV. Cópia do histórico escolar da graduação;

V. Caso tenha feito alguma pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de conclusão e 
respectivo(s) histórico(s);
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VI. Currículo atualizado do candidato;

VII. Duas cartas de recomendações, instruções no site:

http://ppgnc.ufabc.edu.br/application/index.html

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado, para o e-mail ppgnc.selecao@ufabc.edu.br. O assunto da mensagem deve ser 
“Processo seletivo doutorado: inscrição” seguida do nome completo do candidato,

Curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição

Universidade Federal do ABC

Secretaria de Pós-graduação

Rua Santa Adélia, 166 – Bloco B – 8º andar

Santo André – SP

CEP 09210-170

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção:

O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-graduação Neurociência e Cognição 
é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes da UFABC. Os 
critérios de seleção e classificação são baseados em:

I. Prova de proficiência em Inglês;

II. Arguição sobre o projeto de pesquisa, apresentado no momento da inscrição;

III. Entrevista sobre currículo e documentos comprobatórios;

IV. Análise de currículo*;

V. Análise do Histórico escolar*;

VI. Análise das cartas de recomendação*;

*etapas na presença apenas da comissão de seleção

5.1.1. Arguição: Os candidatos selecionados deverão apresentar o projeto de pesquisa 
em tempo entre 20 e 30 minutos e serão arguidos por uma banca examinadora, indicada 
pela Comissão de Seleção (de forma presencial ou por meio de programas aplicativos, 
preferencialmente Skype, com vídeo e em modo de compartilhamento de tela), sobre 
questões referentes ao projeto apresentado no ato da inscrição. A banca examinadora 
disporá de 15 (quinze) minutos para realização da arguição.
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5.1.2. Entrevista: A entrevista será realizada por uma banca de docentes da UFABC 
(de forma presencial ou por meio de programas/aplicativos, preferencialmente Skype, 
com vídeo) com base no currículo apresentado e cópias dos documentos e certificados 
comprobatórios (das atividades descritas no currículo), apresentados no ato da inscrição. 
Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da entrevista ou 
não estiverem conectados no horário agendado para a entrevista.

5.1.3. Cartas de recomendação (Opcional): As cartas de recomendação deverão ser 
enviadas para o e-mail: ppgnc.selecao@ufabc.edu.br diretamente pela pessoa que 
recomenda o candidato, preferencialmente através de sua conta e-mail profissional ou 
institucional). O assunto da mensagem deve ser “Recomendação doutorado” seguido 
do nome completo do candidato. As cartas devem ser enviadas durante o período de 
inscrição. As cartas que chegarem após o período de inscrição não serão aceitas para o 
processo seletivo.

5.1.4. Prova proficiência em Inglês: o exame de proficiência em língua estrangeira – inglês, 
será realizado em uma unidade da UFABC. Caso o candidato possua comprovante de 
proficiência em língua estrangeira – inglês – deverá apresentá-lo junto aos documentos 
de inscrição e este deverá ter como data limite de 5 (cinco) anos anteriores à data da 
inscrição, ou comprovar a naturalidade em país de língua inglesa e exame de proficiência 
em português. Serão aceitos como comprovantes de proficiência:

• Exame GRE Geral (com escores mínimos de 450 Verbal, e 580 Quantitativo);
• TOEFL (Test of English as a Foreign Language), teste com o resultado mínimo de 79-
80 pontos se executado pela Internet, e de 213 pontos se por computador ou de 550 
pontos se em papel;
• IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 6,0 pontos.

Candidatos que comprovem a residência em país de língua inglesa por período superior a 
2 (dois) anos ficam liberados da prova de proficiência.

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

I. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da 
seleção;

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;

III. Não apresentar-se à arguição na data, horário e local especificado.

IV. Não apresentar-se à entrevista na data, horário e local especificado.

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 
Universidade Federal do ABC (HTTP://www.ufabc.edu.br) e na página eletrônica do curso de 
PPG-NC(http://ppgnc.ufabc.edu.br/)
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7. DO RESULTADO

O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página do curso de PPG-NC na internet, no endereço (http://ppgnc.ufabc.edu.br/)

8. DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 
Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, Bloco B, 8º 
andar, de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012

A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou mediante procuração simples (de próprio punho), 
mediante apresentação de documento original de identificação com foto do representante.

Para a matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos (original e uma cópia 
simples – frente e verso):

1. RG;
2. RNE ou passaporte com visto para estudante (somente para alunos estrangeiros);
3. CPF;
4. Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino;
5. Certidão de Casamento se houver;
6. Comprovante de residência atualizado com CEP;
7. Título de Eleitoral com 02 (dois) últimos comprovantes de votação ou comprovante de 
quitação eleitoral;
8. Diploma da Graduação (frente e verso) ou provisoriamente Certificado/Atestado da 
Graduação; (é imprescindível o Diploma de graduação para emissão do diploma de doutorado)
9. Histórico Escolar da Graduação;
10. Solicitação de Matrícula obtida via “Portal do Aluno”, assinada pelo Aluno e Orientador;
11. Formulário de Cadastro Geral preenchido pelo Aluno, disponível no “Portal do Aluno”;
12. Formulário de Informações de status no curso / Bolsa de Estudos preenchido pelo Aluno, 
disponível no “Portal do Aluno” (Preenchimento para todos os alunos);
13. Formulário de Declaração de Aceite do regimento do Curso preenchido e assinado pelo 
Aluno, disponível no “Portal do Aluno”;
14. Formulário de Aceite do Aluno pelo Orientador, preenchido e assinado pelo Orientador ou 
Coordenador do PPG-NC;
15. 01 Foto 3x4;

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação exclusiva 
ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob administração da 
Coordenação do curso, concedidas por agências de fomento. As bolsas serão alocadas conforme 
sua disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos. É previsto que a divulgação 
da lista de alunos contemplados com bolsa de estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da 
lista dos alunos aprovados no processo seletivo.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital 
e do prévio conhecimento do Regulamento da Pós Graduação da UFABC.
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10.2. O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 
momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 
para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento.

10.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo, principalmente pelo portal do programa.

10.4. A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 
recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependem da UFABC.

10.5. O candidato poderá solicitar a revisão ou impugnação de qualquer etapa do concurso em 
prazo máximo de 48h corridas contadas a partir da divulgação do resultado no site http://ppgnc.
ufabc.edu.br/, para dando deverá encaminhar via e-mail para: ppgnc.selecao@ufabc.edu.
br ou protocolando a solicitação na secretaria de pós-graduação da UFABC, onde deverá ser 
entregue em forma impressa a solicitação em envelope lacrado, com a seguinte identificação 
no envelope:

Curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição

Universidade Federal do ABC

Comissão de seleção 2012-1

10.6. Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição.

Anexo I

– GAZZANIGA, Michael S.; IVRY, Richard B; MUNGUN, George R.. Neurociência cognitiva: a 
biologia da mente. 2 ed.. Porto Alegre: Artmed, 2006. 767 p. ISBN 9788536306032

– LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. São Paulo: 
Editora Atheneu, 2005. 698 p. ISBN 9788573793833.

– KANTOWITZ, Barry H.; ROEDIGER, Henry L.. Psicologia experimental: psicologia para 
compreender a pesquisa em psicologia. São Paulo: Thompson learning, 2006. 595 p. ISBN 
978852210411

– ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Calculo. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. v. 
1. 581 p. ISBN 9788560031634

– ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística teórica e computacional: com banco de dados reais 
em disco. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 438 p. ISBN 9788527715584

– GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. 
ISBN 9788522458233.

– BITTENCOURT, Jackson Cioni; ELIAS, Carol Fuzeti. Métodos em neurociência. São Paulo: 
Roca, 2007. 271 p. ISBN 9788572416658.



Pág. 39

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 186 - 19 de outubro de 2011

PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIA E COGNIÇÃO
EDITAL Nº 004/2011
Processo Seletivo para Mestrado em Neurociência e Cognição
Quadrimestre 2012.1 (ano e quadrimestre)

O curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição (PPG-NC) da Universidade Federal do 
ABC - UFABC torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso 
no Mestrado Acadêmico “Stricto Sensu” com início previsto para fevereiro de 2012, e estabelece 
as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem comprovar, na ocasião da 
solicitação de inscrição, a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, 
em qualquer área de conhecimento, até a data da matrícula no curso.

1.2. Os critérios de seleção e classificação são baseados em etapas as quais poderão ser 
realizadas de forma presencial ou à distância (etapas I, II e III). Devendo o candidato fazer 
esta já no formulário de inscrição. O candidato que optar pela prova não presencial se 
responsabiliza pela disponibilidade de um computador com capacidade de utilizar programas 
aplicativos preferencialmente Skype (devendo o candidato especificar no momento da 
inscrição), webcam e uma conexão de Internet de banda larga. A prova será realizada, única e 
exclusivamente, em língua portuguesa ou inglesa a ser definido pelo candidato no formulário de 
inscrição. As etapas deste processo consistem em:

I. Provas escritas: conhecimentos gerais e Inglês;

II. Arguição sobre o projeto de pesquisa ou intenção de linha de pesquisa, a ser apresentado 
no momento da inscrição;

III. Entrevista sobre currículo e documentos comprobatórios;

IV. Análise de currículo*;

V. Análise do Histórico escolar*;

VI. Análise das cartas de recomendação*;

*etapas na presença apenas da comissão de seleção

1.2.1. As provas de conhecimentos gerais e Inglês (nota de zero a dez, para cada uma 
delas em separado) serão realizadas em uma unidade da UFABC. A prova escrita 
geral versará sobre a bibliografia especificada no Anexo I. As duas provas poderão ser 
substituídas pelo exame GRE Geral. A prova de inglês poderá ser substituída por um 
dos seguintes exames: TOEFL ou IELTS. A substituição ocorrerá somente no caso de 
solicitação expressa do candidato no formulário de inscrição, envio dos comprovantes e 
uma análise da Comissão de Seleção.

1.2.2. A arguição do projeto de pesquisa ou linha de pesquisa de versará sobre o quanto 



Pág. 40

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 186 - 19 de outubro de 2011

se enquadra na linha de pesquisa do programa de PPG-NC. Será realizada em sessão 
registrada por meio de gravação de voz. O Programa de Pós-Graduação em Neurociência 
e Cognição disponibiliza projetor multimídia para apresentação. A prova consistirá em 
apresentação oral de proposta de pesquisa ou justificativa de interesses em alguma linha 
de pesquisa do Programa (a qual deverá ser enviada por escrito no momento da inscrição 
para o processo seletivo), deverá ter duração entre 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, e será 
realizada para uma banca de 3 (três) avaliadores. Os examinadores avaliarão: capacidade 
de organização, clareza, objetividade e pertinência do conteúdo apresentando em relação 
à proposta de pesquisa ou linha de interesse. Cada avaliador atribuirá nota de 0 (zero) a 
10 (dez), obtendo-se a nota final pela média aritmética simples das notas.

1.2.3. A entrevista será realizada na sequencia da arguição e tem por objetivo averiguar 
eventuais duvidas em relação a documentação apresentada pelo candidato, será baseada 
na análise do currículo previamente entregue por ocasião da inscrição, devidamente 
acompanhado das cópias dos documentos comprobatórios, e considerando os itens 
relacionados:

• Títulos Acadêmicos;
• Produção Científica: artigos em Revistas Científicas, capítulos de livro, Resumos em 
anais de congressos, palestras em eventos científicos ou acadêmicos e participação em 
eventos científicos;
• Cursos e atividades complementares relacionados à temática do Programa de Pós-
Graduação em Neurociência e Cognição;
• Experiência profissional em área correlata ao Programa de Pós-Graduação em 
Neurociência e Cognição.

1.2.4. Análise de currículo será realizada em sessão fechada onde estarão presentes 
apenas os membros da comissão de seleção e onde será feita a avaliação da produção 
cientifica com bases nos documentos apresentados. Será baseada nos critérios CAPES 
de produção científica, devendo o candidato no ato da inscrição apresentar currículo, 
devidamente acompanhado das cópias dos documentos comprobatórios.

1.3. A nota mínima para aprovação nas avaliações parciais é 6,0 (seis). A nota mínima para 
aprovação na média final é 7,0 (sete). Considerando as seguintes proporções:

Prova de conhecimentos gerais (peso 2)

Arguição (peso 1)

Entrevista (peso 1)

Análise de currículo, histórico escolar e cartas de recomendação (peso 2)

Prova de proficiência em língua estrangeira (peso 1)

Para fins de atribuição da nota final será efetuada a média segundo os pesos descritos no item 
1.3.

1.4. Embora não seja exigida a indicação de um orientador no momento da inscrição, a 
aprovação final é condicionada à disponibilidade de orientadores na linha de pesquisa 
pretendida, realizada através de uma análise da Comissão de Seleção.
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1.5. Não é requisito para o ingresso no curso de PPG-NC da UFABC a indicação de um 
orientador, porém, é desejável que o candidato verifique a disponibilidade de orientadores na 
linha de pesquisa de interesse, bem como, que este (s) orientador (es) esteja (m) cadastrado 
(s) no programa (http://ppgnc.ufabc.edu.br/people/index.html).

1.5. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.

1.6. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, a Comissão 
será presidida por um membro da coordenação do curso.

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre de 2012 
é apresentado abaixo.

Prazo de inscrição 20 de outubro a 18 de novembro de 2011
Divulgação das inscrições homologadas 25 de novembro de 2011

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 28 de novembro de 2011
Resultado dos recursos das inscrições 30 de novembro de 2011
Provas: conhecimentos Gerais e Inglês 02 de dezembro de 2011
Divulgação dos resultados das provas: 

conhecimentos gerais e Inglês 07 de dezembro de 2011

Arguição de projeto preliminar ou linha de 
interesse de pesquisa e Entrevista 12 de dezembro de 2011

Divulgação do resultado final 15 de dezembro de 2011
Matrícula 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012

Ajuste de matrícula 06 de fevereiro a 08 de fevereiro de 2012
Aprovação das matrículas 09 e 10 de fevereiro de 2012

Início das aulas 06 de fevereiro de 2012

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 10(dez) vagas de Mestrado. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos:

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, modelo no site.
http://ppgnc.ufabc.edu.br/application/index.html

II. Cópia do RG e CPF;

III. RNE, no caso de estrangeiro, (Se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do 
passaporte);
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IV. Cópia do histórico escolar da graduação;

V. Caso tenha feito alguma pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de conclusão e 
respectivo(s) histórico(s);

VI. Currículo atualizado do candidato;

VII. Duas cartas de recomendações, instruções no site:

http://ppgnc.ufabc.edu.br/application/index.html

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado, para o e-mail ppgnc.selecao@ufabc.edu.br. O assunto da mensagem deve 
ser “Processo seletivo Mestrado: inscrição” seguida do nome completo do candidato. 
Alternativamente, os documentos deverão ser entregues em envelope lacrado ou enviados por 
SEDEX, com carimbo de postagem até 18h (dezoito horas) do dia 10 de novembro de 2011, 
para:

Curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição

Universidade Federal do ABC

Secretaria de Pós-graduação

Rua Santa Adélia, 166 – Bloco B – 8º andar

Santo André – SP

CEP 09210-170

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção:

O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-graduação Neurociência e Cognição 
é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes da UFABC. Os 
critérios de seleção e classificação são baseados em:

I. Provas: conhecimentos gerais e Inglês;

II. Arguição sobre o projeto de pesquisa ou intenção de linha de pesquisa, apresentado no 
momento da inscrição;

III. Entrevista sobre currículo e documentos comprobatórios;

IV. Análise de currículo*;

V. Análise do Histórico escolar*;

VI. Análise das cartas de recomendação*;
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*etapas na presença apenas da comissão de seleção

5.1.1. Prova de conhecimento geral será constituída por um conjunto de questões 
dissertativas relacionadas à temática do curso e em acordo com a bibliografia 
recomendada. O exame de conhecimentos gerais tem caráter eliminatório, sendo 
também considerado para a classificação final e concessão de bolsas de estudo aos 
candidatos que fizeram a solicitação no preenchimento do formulário de inscrição. Serão 
desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da prova. Esta prova 
poderá ser substituída pelo exame GRE Geral (com escores mínimos de 450 Verbal, e 580 
Quantitativo).

5.1.2. Arguição: Os candidatos selecionados serão arguidos por uma banca examinadora, 
indicada pela Comissão de Seleção (de forma presencial ou por meio de programas 
aplicativos, preferencialmente Skype, com vídeo e em modo de compartilhamento de tela), 
sobre questões referentes ao projeto preliminar de pesquisa e ao seu percurso acadêmico. 
A banca examinadora disporá de 15 (quinze) minutos para realização da entrevista.

5.1.3. Entrevista: A entrevista será realizada por uma banca de docentes da UFABC (de 
forma presencial ou por meio de programas/aplicativos, preferencialmente Skype, com 
vídeo). Os candidatos convocados à entrevista deverão trazer (ou enviar em formato 
PDF para o e-mail de inscrição) cópia dos documentos e certificados comprobatórios das 
atividades descritas no currículo. Serão desclassificados os candidatos que chegarem 
atrasados no local da entrevista ou não estiverem conectados no horário agendado para a 
entrevista.

5.1.4. Cartas de recomendação (Opcional): As cartas de recomendação deverão ser 
enviadas para o e-mail: ppgnc.selecao@ufabc.edu.br diretamente pela pessoa que 
recomenda o candidato, preferencialmente através de sua conta e-mail profissional ou 
institucional). O assunto da mensagem deve ser “Recomendação” seguido do nome 
completo do candidato. As cartas devem ser enviadas durante o período de inscrição. 
As cartas que chegarem após o período de inscrição não serão aceitas para o processo 
seletivo.

5.1.5. Prova proficiência em Inglês: os candidatos realizarão exame de proficiência em 
língua estrangeira – inglês em unidade da UFABC. Caso o candidato possua comprovante 
de proficiência em língua estrangeira – inglês – deverá apresentá-lo junto aos documentos 
de inscrição e este deverá ter como data limite de 5 (cinco) anos anteriores à data da 
inscrição, ou comprovar a naturalidade em país de língua inglesa. Serão aceitos como 
comprovantes de proficiência:

▪ TOEFL (Test of English as a Foreign Language), teste com o resultado mínimo de 79-
80 pontos se executado pela Internet, e de 213 pontos se por computador ou de 550 
pontos se em papel;

▪ IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 6,0 pontos.

Candidatos que comprovem a residência em país de língua inglesa por período superior a 
2 (dois) anos ficam liberados da prova de proficiência.

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
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6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:

I. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da 
seleção;

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;

III. Não apresentar-se à arguição na data, horário e local especificado.

IV. Não apresentar-se à entrevista na data, horário e local especificado.

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 
Universidade Federal do ABC (HTTP://www.ufabc.edu.br) e na página eletrônica do curso de 
PPG-NC(a pagina está fora do ar coloco o link assim que entrar)

7. DO RESULTADO

O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página do curso de PPG-NC na internet, no endereço (http://ppgnc.ufabc.edu.br/)

8. DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 
Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, Bloco B, 8º 
andar, de 30 de janeiro a 03 de fevereiro de 2012.

A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou mediante procuração simples (de próprio punho), 
mediante apresentação de documento original de identificação com foto do representante.
Para a matrícula, deverão ser apresentados os seguintes documentos (original e uma cópia 
simples – frente e verso):

1. RG; 
2. RNE ou passaporte com visto para estudante (somente para alunos estrangeiros);
3. CPF;
4. Certificado de Reservista, para candidatos do sexo masculino;
5. Certidão de Casamento se houver;
6. Comprovante de residência atualizado com CEP; 
7. Título de Eleitoral com 02 (dois) últimos comprovantes de votação ou comprovante de 
quitação eleitoral;
8. Diploma da Graduação (frente e verso) ou provisoriamente Certificado/Atestado da 
Graduação; (é imprescindível o Diploma de graduação para emissão do diploma de Mestrado)
9. Histórico Escolar da Graduação;
10. Solicitação de Matrícula obtida via “Portal do Aluno”, assinada pelo Aluno e Orientador;
11. Formulário de Cadastro Geral preenchido pelo Aluno, disponível no “Portal do Aluno”;
12. Formulário de Informações de status no curso / Bolsa de Estudos preenchido pelo Aluno, 
disponível no “Portal do Aluno” (Preenchimento para todos os alunos);
13. Formulário de Declaração de Aceite do regimento do Curso preenchido e assinado pelo 
Aluno, disponível no “Portal do Aluno”;
14. Formulário de Aceite do Aluno pelo Orientador, preenchido e assinado pelo Orientador ou 
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Coordenador do PPG-NC;
15. 01 Foto 3x4;

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação exclusiva 
ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob administração da 
Coordenação do curso, concedidas por agências de fomento. As bolsas serão alocadas conforme 
sua disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos. É previsto que a divulgação 
da lista de alunos contemplados com bolsa de estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da 
lista dos alunos aprovados no processo seletivo.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital 
e do prévio conhecimento do Regulamento da Pós Graduação da UFABC.

10.2. O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 
momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 
para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento.

10.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo, principalmente pelo portal do programa.

10.4. A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 
recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependem da UFABC.

10.5. O candidato poderá solicitar a revisão ou impugnação de qualquer etapa do concurso em 
prazo máximo de 48h corridas após a divulgação do resultado no site http://ppgnc.ufabc.edu.
br/, por meio de e-mail para: ppgnc.selecao@ufabc.edu.br ou protocolando a solicitação a qual 
deverá ser entregue em envelope lacrado na secretaria de Pós-Graduação da Universidade 
Federal do ABC, com a seguinte identificação no envelope:

Curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição

Universidade Federal do ABC

Comissão de seleção 2012-1

10.6. Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição.

Anexo I

– GAZZANIGA, Michael S.; IVRY, Richard B; MUNGUN, George R.. Neurociência cognitiva: a 
biologia da mente. 2 ed.. Porto Alegre: Artmed, 2006. 767 p. ISBN 9788536306032

– LENT, Roberto. Cem bilhões de neurônios: conceitos fundamentais de neurociência. São Paulo: 
Editora Atheneu, 2005. 698 p. ISBN 9788573793833.

– KANTOWITZ, Barry H.; ROEDIGER, Henry L.. Psicologia experimental: psicologia para 
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compreender a pesquisa em psicologia. São Paulo: Thompson learning, 2006. 595 p. ISBN 
978852210411

– ANTON, Howard; BIVENS, Irl; DAVIS, Stephen. Calculo. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. v. 
1. 581 p. ISBN 9788560031634

– ARANGO, Héctor Gustavo. Bioestatística teórica e computacional: com banco de dados reais 
em disco. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 438 p. ISBN 9788527715584

– GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 p. 
ISBN 9788522458233.

– BITTENCOURT, Jackson Cioni; ELIAS, Carol Fuzeti. Métodos em neurociência. São Paulo: 
Roca, 2007. 271 p. ISBN 9788572416658.

RETIFICAÇÃO - PROCESSO DE SELEÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS

Santo André, 05 de setembro de 2011

Resultado do processo de seleção para candidatos à Pós-graduação em Nanociências e 
Materiais Avançados com ingresso em Setembro de 2011 (terceiro quadrimestre)

Candidatos selecionados para o Mestrado

Posição Canidato
1 Paula Maria Gabriela Leal Ferreira
2 Vinicius Augusto Dal Bello Lindo
3 Afonso Chimanski
4 Jardel Castro Folco
5 Mariana Fatobene Ando
6 Bruna Nicolli
7 Thiago Rodrigues
8 Cícero  Inácio da Silva Filho
9 Wudmir Yudy Rojas Verstegui

10 Barbara Lopes
11 Claudio Roberto Passatore
12 Wanderly Macedo dos Anjos
13 Felipe Carneiro
14 Kaio Vinicius da Costa e Silva
15 Elton Francisquini
16 Rodolfo Colen de Almeida

Candidatos selecionados para o Doutorado

Posição Candidato Observação
1 Antônio Cláudio Michejevs Padilha
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2 Rodrigo Michelin Iost
3 Thiago Carvalho Cipriano
4 Márcia Isabel de Souza
5 Paulo Henrique Lopes Aguilar

Huang Pang Já inscrito na PPGNanoMat (participou 
para concorrer a bolsa)

6 Antônio Wellington Lima de Sá
7 Aryane Toffanelo
8 Bruno Costa Tonetto

ALEXANDRE REILY ROCHA
Vice-coordenador do Programa de Pós-graduação em Nanociências e Materiais Avançados

PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS
PORTARIA PPG/NMA Nº 019 – 06 DE OUTUBRO DE 2011

Constitui Comissão de Internacionalização para elaboração do Edital de seleção de candidatos às 
bolsas do PDSE – Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior.

O Coordenador do Programa de Pós-graduação em Nanociências e Materiais Avançados da 
Fundação Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso das atribuições que lhe confere a 
Portaria Nº 426, publicada no Boletim de Serviço  Nº 179, de 31 de agosto de 2011, 

RESOLVE:

Art. 1º - Constituir Comissão de Internacionalização composta pelos Professores Mariselma 
Ferreira – siape 1544415, Caetano Rodrigues de Miranda – siape 1696627 e Humberto Nayouki 
Yoshimura – siape 1671394, com a finalidade de elaboração do Edital de seleção de candidatos 
às bolsas do PDSE – Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior.

Art. 2º - Esta Portaria tem efeitos legais retroativos a 27 de setembro de 2011, data de 
deliberação no colegiado.

DANIEL ZANETTI DE FLORIO
Coordenador do curso de Pós-graduação em Nanociências e Materiais Avançados

ERRATA - PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOS-
SISTEMAS - 2012.1

Santo André, 07 de outubro de 2011

A COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM BIOSSISTEMAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ABC – UFABC, 

Informa alterações referentes ao Edital do Processo Seletivo 2012.1

Item 2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
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2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre de 2012 
é apresentado a seguir:

Prazo de inscrição 03/10/2011 a 11/11/2011
Divulgação das inscrições homologadas 17/11/2011
Prazo para recurso (apenas por vício de 

forma) das inscrições indeferidas 18/11/2011

Resultado dos recursos das inscrições 21/11/2011
Prova escrita 22/11/2011

Divulgação do resultado final 16/12/2011
Matrícula 30/01/2012 a 03/02/2012

Ajuste de matrícula 06/02/2012 a 08/02/2012
Aprovação das matrículas 09/02/2012 e 10/02/2012

Início das aulas 06/02/2012

TIAGO RODRIGUES
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
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CCNH
PORTARIA Nº 13 – 13 DE OUTUBRO DE 2011

O Diretor do CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela Portaria nº 523, de 09 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União, 
em 10 de novembro de 2009, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto na Portaria nº 22 da Pró-Reitoria de Pesquisa, de 03 de dezembro de 
2010, publicada no boletim de serviço nº 141 de 08 de dezembro de 2010 e

Considerando a Portaria nº 10 de 18 de julho de 2011 do Diretor do CCNH, publicada no boletim 
de serviços nº 174, de 27 de julho de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a portaria nº 09 de 30 de junho de 2011, conforme a seguir:

I – Onde se lê “Patrícia Dantoni”, leia-se “André Sarto Polo”.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS JR.
Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas



Pág. 50

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 186 - 19 de outubro de 2011

CECS
ERRATA – INFORME 4 - SINOPSE CONCECS – 19 DE SETEMBRO DE 2011.

Onde se lê:

4) Informou que os professores Márcio Eisencraft e Cristina Autuori Tomazeti foram indicados 
para representar o CECS no Comitê do PIBIC.

Leia-se:

4) Informou que os professores Márcio Eisencraft e Cristina Autuori Tomazeti foram indicados 
para representar o CECS no CPIC.


