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CONSUNI
RESOLUÇÃO Nº 81 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI)

Altera composição do Comitê de Extensão Universitária (CEU) da UFABC.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas em sua IV 
sessão ordinária, realizada no dia 13 de dezembro de 2011,

RESOLVE:

Art. 1º O Art. 2º da Resolução ConsUni nº 45, de 1º de julho de 2010, que institui o Comitê de 
Extensão Universitária (CEU) da UFABC, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º O Comitê de Extensão Universitária será constituído pelos seguintes membros:

I - pró-reitor de extensão, que o presidirá;

II - pró-reitor de extensão substituto;

III - chefe da divisão de extensão da ProEx;

IV - coordenadores dos bacharelados interdisciplinares ou substitutos por eles indicados;

V - 1 (um) representante docente de cada Centro, eleito por seus pares do mesmo Centro;

VI - o pró-reitor de pesquisa ou um substituto por ele indicado;

VII - o pró-reitor de pós-graduação ou um substituto por ele indicado;

VIII - o pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas ou um substituto por ele 
indicado;

IX - 1 (um) representante técnico-administrativo, eleito por seus pares;

X - 2 (dois) representantes discentes, sendo 1 (um) graduando e 1 (um) pós-graduando, eleitos 
por seus pares; e

XI - 2 (dois) representantes da comunidade, designados pelo Comitê de Extensão Universitária.

§ 1º Os representantes mencionados nos incisos IV a XI serão nomeados por portaria do 
Pró-Reitor de Extensão para um mandato de 2 (dois) anos, admitida a recondução.

§ 2º Serão considerados suplentes dos integrantes referidos nos incisos V, IX e X os 
indicados pelos representantes eleitos no momento da inscrição para a eleição coordenada 
pela ProEx.

Art. 2º Ficam inalteradas as demais disposições da Resolução ConsUni nº 45, de 1º de julho de 
2010.
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Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC, revogadas as disposições em contrário.

Santo André, 16 de dezembro de 2011

HELIO WALDMAN
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 82 - CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI)

Regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para representantes docentes, 
discentes e técnicos administrativos nos Conselhos Superiores da UFABC.

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

• A Resolução ConsUni nº 62 de 4 de maio de 2011, que aprova o novo Estatuto da UFABC;

• o Art. 18, incisos V a VII, do Estatuto da UFABC dispõem, que o ConsUni será constituído 
por seis representantes docentes de cada Centro; seis representantes discentes (quatro 
graduandos e dois pós-graduandos) e quatro representantes dos técnicos administrativos; 
todos eleitos por seus pares;

• o Art. 20, incisos VI a XI do Estatuto da UFABC dispõem, que o Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (ConsEPE) será constituído por um coordenador de curso de pós-graduação; 
um coordenador de curso de graduação; três representantes docentes de cada Centro; seis 
representantes discentes (quatro graduandos e dois pós-graduandos) e três representantes 
técnicos administrativos; todos eleitos por seus pares; e

RESOLVE:

Art. 1º As eleições dos representantes titulares docentes, discentes e técnicos administrativos, 
bem como de seus suplentes, para composição dos Conselhos Superiores estão regulamentadas 
nos termos do Anexo a esta Resolução.

Art. 2º Fica revogada a Resolução ConsUni nº 51, de 17 de dezembro de 2010.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 16 de dezembro de 2011.

HELIO WALDMAN
Presidente

ANEXO

1. Da Comissão Eleitoral e da elegibilidade

1.1. A Comissão Eleitoral será instituída conforme o disposto no Regimento Interno do 
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ConsUni: "O ConsUni instituirá uma comissão eleitoral para cuidar da eleição dos membros não 
considerados natos.".

1.2. As Comissões Eleitorais serão compostas da seguinte forma:

1.2.1. Para as eleições gerais, haverá, no mínimo, 1 (um) representante de cada categoria, 
sendo que, no caso de docentes, considerar-se-á 1 (um) representante de cada Centro, além 
de 1 (um) técnico administrativo lotado na Secretaria Geral e 1 (um) lotado no Núcleo de 
Tecnologia da Informação (NTI);

1.2.2. Para as demais eleições, a saber, discentes e eventuais vacâncias, haverá, no 
mínimo, 1 (um) representante da respectiva categoria, 1 (um) técnico administrativo lotado na 
Secretaria Geral e 1 (um) lotado no Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI).

1.3. A Comissão Eleitoral será nomeada por Portaria da Reitoria, que também estabelecerá o 
Presidente da Comissão.

1.4. São elegíveis todos os docentes e técnicos administrativos efetivos da UFABC e alunos 
regulares matriculados nos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu da UFABC.

1.5. À Comissão Eleitoral caberá a análise e homologação das inscrições dos candidatos, 
assim como o acompanhamento do processo eleitoral até a remessa do relatório final à 
Reitoria.

2. Das vagas

Conselho Universitário

Representação Número de Vagas
Docentes Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) 6 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 2 anos
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) 6 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 2 anos

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS)
6 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 2 anos
Técnicos administrativos Representantes dos técnicos administrativos 4 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 2 anos
Discentes Representantes da graduação 4 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 1 ano
Representantes da pós-graduação 2 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 1 ano

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
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Representação Número de Vagas
Docentes Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) 3 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 2 anos
Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) 3 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 2 anos
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) 3 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 2 anos
Coordenadores dos cursos de graduação Representantes da Coordenação dos cursos de 
graduação (formação específica, pós-bacharelados interdisciplinares 1 chapa
Mandato: 2 anos
Coordenadores dos cursos de pós-graduação Representantes da Coordenação dos cursos de 
pós-graduação strictu sensu 1 chapa
Mandato: 2 anos
Técnicos administrativos Representantes dos técnicos administrativos 3 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 2 anos
Discentes Representantes da graduação 4 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 1 ano
Representantes da pós-graduação 2 chapas
(titulares e suplentes)
Mandato: 1 ano

2.1. Considerar-se-á o início do mandato, a data de instalação oficial dos Conselhos, a saber: 
Conselho Universitário: 22 de março e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão: 11 de abril. 
Outros Conselhos que venham a ser instalados seguirão o mesmo critério.

2.1.1. O mandato, de 2 (dois) anos, para a representação dos coordenadores de curso da 
graduação e da pós-graduação passará a vigorar a partir da sessão do ConsEPE que lhe 
dará posse.

3. Da vacância

3.1. Somente em casos de vacância das duas posições da chapa (titular e suplente), haverá 
nova eleição para o preenchimento das vagas.

3.1.1. Em havendo nova eleição, o mandato da chapa vencedora corresponderá ao tempo 
restante para término do mandato da chapa vacante.

3.2. Na vacância de apenas uma das posições da chapa, fica a critério do representante 
remanescente optar pela renúncia, caso em que se aplicam as disposições do item 3.1 ou pela 
permanência na vaga até o término do mandato, sem suplência.

3.3. A renúncia não impede o representante de candidatar-se em eleições subsequentes, desde 
que observado o limite de 1 (uma) recondução no Conselho em questão.

4. Das inscrições
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4.1. As inscrições serão efetuadas na Secretaria Geral da UFABC, no período e horário 
indicados em Portaria da Reitoria baixada para esse fim.

4.2. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar o formulário próprio que será 
disponibilizado no site da UFABC.

4.3. Não serão aceitas inscrições cujo formulário estiver rasurado ou preenchido com dados 
incorretos, assim como as que forem entregues fora do prazo estabelecido.

4.4. Os candidatos poderão se inscrever para apenas um colegiado.

4.5. A Comissão Eleitoral analisará e homologará as inscrições recebidas no prazo oficial e, 
caso não haja o mínimo de chapas correspondentes à quantidade de vagas disponíveis, para 
tais categorias, o período de inscrições será prorrogado pelo prazo especificado no calendário 
eleitoral.

4.6. Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará, no site da UFABC, a lista 
das inscrições deferidas.

4.7. Recursos de qualquer natureza serão analisados pela Comissão Eleitoral, desde que 
protocolados na Secretaria Geral da UFABC no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da 
data da divulgação da lista de inscrições deferidas.

5. Do calendário eleitoral

5.1 O calendário do processo eleitoral será estabelecido pela Comissão Eleitoral e publicado 
por meio de Portaria da Reitoria.

6. Da campanha eleitoral

6.1. Os candidatos poderão utilizar a rede interna de informática, cartazes, faixas e panfletos, 
assim como qualquer outro meio de divulgação na UFABC, desde que não danifiquem os bens 
da UFABC e estejam de acordo com as normas expressas nesta Resolução.

6.2. É vetada a propaganda sonora dentro dos câmpus da UFABC, bem como qualquer outra 
que perturbe as atividades didáticas e administrativas.

6.3. No dia do pleito, será permitida a presença de cartazes e faixas desde que estejam 
afixados em ambiente externo às seções eleitorais, ficando expressamente proibidas a 
distribuição de panfletos e a prática de boca-de-urna.

6.4. Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da Comissão Eleitoral, 
o eleitor, mesários e presidente(s) da seção eleitoral.

7. Do direito de voto

7.1. Os eleitores se dividem nas seguintes categorias:

7.1.1. Docentes: composta pelos docentes efetivos da UFABC.
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7.1.2. Discentes: composta por todos os alunos regulares matriculados em cursos da 
graduação e da pós-graduação stricto sensu da UFABC.

7.1.3. Técnicos administrativos: composta pelos técnicos administrativos efetivos da UFABC.

7.1.4. Coordenadores de curso: composta pelos coordenadores de curso de graduação e 
pós-graduação eleitos, conforme o disposto no item 10.

7.2. Os eleitores votarão nas chapas de suas respectivas categorias.

7.2.1. Os docentes votarão nas chapas de seus respectivos Centros.

7.2.2. Os coordenadores de curso de graduação e pós-graduação votarão conforme o 
disposto no item 10.

7.3. Os eleitores poderão votar em tantas chapas quantas forem as respectivas vagas.

7.4. Terão direito a voto, os eleitores cuja nomeação ou matrícula ocorreu, no mínimo, 45 
(quarenta e cinco) dias antes do pleito, em razão de questões operacionais.

8. Das eleições

8.1. A votação far-se-á por meio de voto secreto e pessoal por sistema desenvolvido para esse 
fim, acessível em terminais de votação localizados nas dependências dos câmpus da UFABC.

8.1.1. O sistema a que se refere o item anterior será desenvolvido pela área de 
Desenvolvimento e Software do Núcleo de Tecnologia da Informação da UFABC, atendendo 
aos requisitos de segurança, confiabilidade, autenticidade e disponibilidade necessários para 
garantir a lisura do pleito.

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

8.3. Caberá a um dos membros da Comissão Eleitoral extrair os dados de cada terminal de 
votação após o encerramento do período de votação, devendo os dados ser entregues no local 
da apuração pública.

8.4. Identificada falha no terminal de votação, o mesmo deverá ser imediatamente substituído 
por cédulas e urna manuais.

8.4.1. Havendo perda dos votos já computados, a eleição deverá ser anulada e retomada em 
data definida pela Comissão Eleitoral.

8.5. A exceção à utilização desse sistema far-se-á no caso específico para eleições das 
representações dos coordenadores dos cursos de graduação e de pós-graduação, conforme o 
disposto no item 10 do presente Anexo.

9. Da eleição para representação dos Coordenadores de Curso

9.1. A CG e a CPG irão realizar e coordenar as eleições para a representação dos 
coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação no ConsEPE, em razão da 
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especificidade dos mandatos dos mesmos.

9.1.1 A chapa para essa representação deverá ser composta por 2 (dois) coordenadores de 
cursos distintos, sendo os vice-coordenadores inelegíveis.

9.1.2 Os mandatos para essa representação será de dois anos, independentemente do 
mandato dos demais representantes.

10. Da apuração dos votos e da divulgação dos resultados

10.1. A contabilização dos votos será realizada logo após o término da votação e divulgado no 
site da UFABC.

10.2. Eventuais pedidos de impugnações serão analisados pelo Presidente da Comissão 
Eleitoral, desde que, protocolados na Secretaria Geral no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a 
contar da data de divulgação da lista de classificação dos candidatos.

10.3. Concluída a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos de 
impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Magnífico Reitor, em data a constar 
do calendário, relatório detalhado da apuração, contendo os nomes dos eleitos e o total de 
votos brancos e nulos.

10.4. A apuração dos votos da representação dos Coordenadores de Curso será realizada logo 
após o término da votação, em sessão pública.

11. Disposições Finais

11.1. Em caso de empate no resultado da eleição, será considerada a seguinte ordem de 
desempate:

1º- titular com maior tempo de efetivo exercício ou matrícula na UFABC;

2º- titular de idade mais avançada;

3º- suplente com maior tempo de efetivo exercício ou matrícula na UFABC;

4º- suplente de idade mais avançada.

11.2. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis. Para se candidatarem, faz-se 
necessário o requerimento de dispensa das atividades da Comissão.

11.3. Os casos omissos serão analisados pela Comissão Eleitoral.
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CONSEPE
RESOLUÇÃO 123 - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
(CONSEPE)

Aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) da UFABC.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições; considerando o 
disposto no Art. 3º, inciso XII da Resolução ConsEP nº 41, de 17 de novembro de 2009 e as 
deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2011:

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) da 
UFABC, conforme anexo.

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

Santo André, 16 de dezembro de 2011.

HELIO WALDMAN
Presidente

ANEXO

REGIMENTO INTERNO CEUA

Seção I

Da Definição

Art. 1º A Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal do ABC (CEUA) 
foi instituída nos termos da Resolução n° 41, conforme V sessão ordinária realizada em 27 de 
outubro de 2009, do Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP) da Universidade Federal do ABC 
considerando o disposto Art. 8º da Lei nº 11.794 de 8 de Outubro de 2008 (Lei AROUCA).

Seção II

Dos Princípios

Art 2º A utilização científica e didática de animais não humanos, na UFABC e as decisões da 
CEUA-UFABC estão subordinadas aos seguintes princípios:

I - a utilização de animais em atividades de ensino, pesquisa e extensão deve ocorrer somente 
após ser justificada a sua relevância didática e/ou para o avanço do conhecimento científico, 
considerando-se a impossibilidade ou a inadequabilidade de utilização de métodos alternativos 
como: modelos matemáticos, simulações computadorizadas, sistemas biológicos in vitro ou 
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outro método adequado;

II - os profissionais envolvidos no manejo de animais de experimentação devem ter capacitação 
comprovada para exercer tal função e os pesquisadores, além disso, devem ter qualificação 
para realizar procedimentos experimentais nestes modelos; e

III - a otimização do uso de animais deverá ser promovida pelos professores e pesquisadores 
sempre que possível, podendo o mesmo animal ser utilizado para mais de uma pesquisa e/
ou atividade didática, à exceção de procedimentos que envolvam cirurgias, dor, estresse, e 
avaliação de comportamento em geral, desde que:

a) não comprometa a qualidade científica e didática dos estudos dos quais são sujeitos;

b) não implique em aumento de sofrimento ao animal; e

c) seja útil para a redução do tamanho total da amostra.

IV - a escolha da espécie utilizada e a determinação do tamanho da amostra devem ser 
justificadas em função do objetivo do experimento e/ou atividade didática, quando cabível:

a) o tamanho da amostra deve ser justificado por cálculo estatístico como o menor número 
capaz de garantir resultados científicos confiáveis bem como por meio da apresentação de 
referências indexadas que não sejam de autoria do solicitante.

V - a procedência dos animais utilizados em experimento didático e científico, sejam animais 
de laboratório, não-domésticos, de produção ou de companhia, deve ser comprovada e 
devidamente justificada, se necessário:

a) espécies de laboratório devem ser adquiridas em estabelecimentos legalmente 
autorizados à sua criação; e

b) a procedência de animais silvestres deverá ser analisada por órgão competente, antes de 
ser submetido à CEUA-UFABC;

VI - aos animais sob experimento devem ser garantidos transporte, alojamento, alimentação, 
higiene e demais cuidados adequados à espécie, por meio de assistência qualificada, assim 
como a destinação dos mesmos ao término das atividades;

VII - procedimentos cirúrgicos de qualquer duração devem ser desenvolvidos com sedação, 
analgesia ou anestesia, devendo ser igualmente observados cuidados com assepsia e 
prevenção de infecções, assim como cuidados para minimizar o desconforto e estresse dos 
animais em estudo;

VIII - necessitando de imobilização física ou química e/ou de privação alimentar ou hídrica, os 
pesquisadores devem procurar manter estas condições pelo menor período de tempo possível, 
evitando prolongar a angústia, desconforto e dor; e

IX - quando o sacrifício for necessário e, para evitar sofrimento ao animal, deve ser praticada 
a eutanásia ou abate humanitário, de acordo com a espécie e seguindo as recomendações da 
Legislação vigente e da literatura.
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Seção III

Das Atribuições e Competências

Art. 3º Analisar, emitir parecer sobre protocolos e expedir certificados à luz dos princípios éticos 
em experimentação animal elaborados pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação 
Animal – CONCEA e em concordância com as disposições da Lei nº 11.794, de 8 de Outubro de 
2008 (Lei AROUCA).

I - cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições na UFABC, o disposto na Lei nº 
11.794/2008 e diretrizes estabelecidas pelo CONCEA, bem como demais normas aplicáveis à 
utilização de animais em pesquisa;

II - examinar previamente os procedimentos de pesquisa a serem realizados na UFABC para 
determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável;

III - examinar previamente os procedimentos de ensino, pesquisa e extensão a serem 
realizados na UFABC;

IV - expedir parecer favorável, desfavorável, de recomendações ou de solicitação de 
informações aos pesquisadores sobre protocolos ou pesquisas que envolvam a utilização de 
animais;

V - expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que se fizerem necessários perante 
órgãos de financiamento de pesquisa, periódicos científicos ou outros;

VI - restringir ou proibir experimentos que importem em elevado grau de desconforto aos 
animais quando existirem metodologias alternativas;

VII - fiscalizar o andamento da pesquisa ou projeto, bem como as instalações dos laboratórios 
de pesquisa e biotérios de criação e manutenção na UFABC;

VIII - determinar a paralisação da execução de atividade de pesquisa desenvolvida na UFABC, 
até que sejam sanadas as irregularidades, sempre que descumpridas as disposições da Lei nº 
11.794/2008 e diretrizes estabelecidas pelo CONCEA, bem como demais normas aplicáveis à 
utilização de animais em pesquisa;

IX - manter cadastro atualizado dos procedimentos de ensino, pesquisa e extensão realizados 
ou em andamento na UFABC e dos respectivos responsáveis, enviando cópia ao CONCEA;

X - notificar imediatamente ao CONCEA, às autoridades sanitárias e demais órgãos 
competentes qualquer acidente com animais na UFABC, fornecendo informações que permitam 
ações saneadoras, bem como determinar a paralisação de atividade de ensino, pesquisa e 
extensão em que se constate qualquer procedimento em descumprimento às disposições 
legais, até que a irregularidade seja sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções 
cabíveis;

XI - orientar os responsáveis sobre procedimentos de ensino, pesquisa e extensão, bem como 
sobre as instalações necessárias para a manutenção dos animais de experimentação; e
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XII - elaborar o Regimento Interno e submetê-lo à aprovação do ConsEPE.

Parágrafo único. Os certificados a que se refere o caput deverão ser aprovados em reunião 
ordinária e/ou extraordinária da CEUA-UFABC com pelo menos 2/3 (dois terços) dos 
membros titulares ou suplente correspondente presentes.

Seção IV

Da Composição e Atribuições dos Membros da Comissão

Art. 4º A CEUA será constituída por cidadãos brasileiros de reconhecida competência técnica 
e notório saber, de nível superior, graduado ou pós-graduado e com destacada atividade 
profissional em áreas relacionadas ao escopo da Lei nº 11.794/2008, na qualidade de um membro 
titular e um suplente dos seguintes setores da sociedade civil, sendo:

I - um médico veterinário;

II - um biólogo;

III - um docente de cada Centro, atuante nas áreas específicas de uso de animais em pesquisa;

IV - um representante da sociedade protetora dos animais legalmente estabelecida no país, na 
forma do regulamento previsto pela Lei nº 11.794/2008; e

V - um representante do corpo discente de pós-graduação, de área afim.

§ 1º Os representantes titulares e suplentes referentes a docentes nas áreas específicas de 
uso de animais em pesquisa (inciso III) serão eleitos por seus pares em seus respectivos 
Centros.

§ 2º Os representantes das demais categorias (incisos I, II, IV e V) serão indicados pelos 
representantes docentes eleitos em cada Centro, por meio de sugestões enviadas pelos 
diversos setores da UFABC, devendo ser aprovadas pelo ConsEPE e nomeados por meio de 
portaria, emitida pelo responsável legal da Instituição.

§ 3º Todos os membros da CEUA terão mandatos de 2 (dois) anos, admitindo-se 
reconduções.

§ 4º A CEUA poderá recorrer a consultores ad hoc para assessoria, sempre que julgar 
necessário.

§ 5º A CEUA será dirigida por um coordenador e um vice-coordenador nomeados pelo 
responsável legal da Instituição, consultando-se os membros titulares da referida Comissão, 
para mandato de 2 (dois) anos, admitindo-se reconduções.

§ 6º Os membros da CEUA deverão abster-se da apreciação de projetos e protocolos em 
caso de impedimento ético ou de qualquer outra natureza.

§ 7º No caso de vacância de qualquer membro integrante da CEUA, o mesmo será 
substituído por nova indicação ou eleição;
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Art. 5º Os membros da CEUA-UFABC, no exercício de suas atribuições, terão independência e 
autonomia na tomada de decisões, cabendo:

§ 1º Ao Coordenador, e em sua ausência ao vice-coordenador, presidir, coordenar e 
supervisionar as atividades da CEUA-UFABC e especificamente:

I - representá-la em suas relações internas e externas;

II - solicitar pronunciamento da CEUA-UFABC quanto às questões relativas aos protocolos de 
ensino, pesquisa e extensão;

III - promover a convocação das reuniões e presidir seus trabalhos;

IV - exercer o voto de desempate;

V - propor normas administrativas e técnicas à aprovação da CEUA-UFABC; e

VI - convidar qualquer membro dos projetos avaliados para esclarecimentos adicionais.

§ 2º Aos demais membros da CEUA-UFABC compete:

I - avaliar os protocolos submetidos garantindo que os procedimentos propostos sigam a 
legislação vigente; e

II - desempenhar as funções que lhes forem atribuídas pelo Coordenador.

Seção V

Dos Procedimentos e Decisões

Art. 6º Os pesquisadores responsáveis por procedimentos de ensino, pesquisa e extensão, a 
serem realizados em quaisquer câmpus da UFABC, deverão preencher um formulário específico 
e encaminhá-lo, em prazo mínimo de 60 (sessenta) dias anteriores ao início do procedimento à 
CEUA, para apreciação.

Art. 7º A CEUA terá um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data do protocolo, para 
emitir o parecer que, quando favorável, será acompanhado de certificado.

Art. 8º O prazo para análise dos formulários poderá ser prorrogado, a pedido do parecerista, por 
um período adicional máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 9º A CEUA poderá solicitar, sempre que julgar necessária, a colaboração de profissionais 
de reconhecido saber, para a elaboração de pareceres específicos ou emissão de atestados 
técnicos.

§ 1º Das decisões proferidas pela CEUA caberá recurso, sem efeito suspensivo, ao CONCEA, 
com prazo máximo de avaliação de 30 dias.

§ 2º Os membros da CEUA responderão pelos prejuízos que, por dolo, causarem às pesquisas 
em andamento.
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§ 3º Os membros da CEUA estão obrigados a resguardar sigilo científico e industrial dos 
procedimentos avaliados, sob pena de responsabilidade.

§ 4º Os professores e pesquisadores responsáveis por procedimentos que a CEUA julgar que 
não estejam de acordo com os Princípios Éticos em Experimentação Animal elaborado pelo 
CONCEA e com a Lei 11.794/2008, ficarão impossibilitados de receber o certificado.

§ 5º Os processos com decisão desfavorável ou com solicitação de informações, deverão ser 
encaminhados à CEUA para regularização, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 
emissão do parecer, caso contrário, será considerado como novo protocolo.

Art. 10. A CEUA reunir-se-á ordinariamente a cada 30 (trinta) dias no período de fevereiro a 
dezembro de cada ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Coordenador ou pela 
maioria de seus membros.

Art. 11. A CEUA não analisará projetos de pesquisa concluídos ou em andamento, bem como 
protocolos de aulas práticas já executadas.

Art. 12. A CEUA não analisará projetos em andamento ou a serem executados em outras 
instituições, exceto quando da coordenação ou participação de docentes ou discentes 
pertencentes à UFABC.

Art 13. Solicitação de alteração no título ou na inclusão/exclusão de participantes de protocolo 
previamente aprovado pela CEUA-UFABC deverá ser encaminhada acompanhada do certificado 
inicial do projeto em questão.

Parágrafo único. No caso de alteração no delineamento experimental, no número de animais 
ou qualquer outra alteração no manejo de animais, uma nova solicitação de avaliação deverá 
ser encaminhada à Comissão acompanhada da devida justificativa.

Art. 14. Às decisões da CEUA-UFABC não será aplicada a hierarquia funcional entre os membros 
da Comissão tendo os demais, igualmente, poder decisório e de igual peso, inclusive, na 
quantificação ou qualificação dos votos.

Art. 15. Às reuniões da CEUA somente terão acesso seus membros, salvo quando se fizer 
necessária a presença de não-membros devidamente convidados pela Comissão.

Art. 16. As reuniões da CEUA serão realizadas com pelo menos 2/3 (dois terços) de seus 
membros, desde que estejam presentes os representantes dos 3 (três) Centros da UFABC.

Art 17. O membro titular, quando impedido de comparecer, deverá justificar ausência 
antecipadamente e comunicar ao seu suplente enviando-lhe a pauta da reunião.

Parágrafo único. O membro titular que não comparecer a 2 (duas) reuniões ordinárias 
consecutivas, sem justificativa, será substituído até o término do mandato pelo suplente.

Art. 18. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos em reunião ordinária ou 
extraordinária pelos membros da CEUA.

Art. 19. Este Regimento entrará em vigor após devida aprovação pelo ConsEPE e sua publicação 
no Boletim de Serviço da UFABC.
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RESOLUÇÃO 124 - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
(CONSEPE)

Estabelece normas e procedimentos para concessão e cancelamento das bolsas de Extensão da 
UFABC

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA e EXTENSÂO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as 
deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2011,

RESOLVE:

Seção I

Da Concessão

Art. 1º As bolsas de extensão poderão ser concedidas a alunos regulares da graduação e da pós-
graduação da UFABC e inscritos em ações de extensão universitária da UFABC.

§ 1º Considera-se como ação de extensão:

I - programa de extensão: conjunto articulado de projetos e outras ações (cursos, oficinas, 
eventos) preferencialmente integrando as atividades de extensão, pesquisa e ensino, e tem 
caráter orgânico-institucional, clareza de diretrizes e orientação para um objetivo comum, 
sendo executado a médio e longo prazo;

II - projeto de extensão: ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, 
científico e tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado;

III - oficina de extensão: cursos de curta duração que tratem de temas específicos e que 
mostrem de maneira prática um conhecimento adquirido e restringe entre 4 (quatro) horas e 
8 (oito) horas a carga horária desta ação;

IV - curso de atualização: ação pedagógica de caráter teórica ou prática, presencial, 
semi-presencial ou a distância, com carga horária mínima de 12 (doze) horas, planejada 
e organizada de modo sistemático e com processo de avaliação definido, que objetiva, 
principalmente, atualizar e ampliar conhecimentos, habilidades ou técnicas em uma área do 
conhecimento;

V - curso de treinamento e qualificação profissional: ação pedagógica de caráter teórica ou 
prática, presencial, semi-presencial ou a distância, com carga horária mínima de 12 (doze) 
horas, planejada e organizada de modo sistemático e com processo de avaliação definido, 
que objetiva, principalmente, treinar e capacitar em atividades profissionais específicas;

VI - curso de aperfeiçoamento: ação pedagógica de caráter teórica ou prática, presencial, 
semi-presencial ou a distância, com carga horária mínima de 12 (doze) horas, planejada 
e organizada de modo sistemático e com processo de avaliação definido, e é aberta a 
candidatos graduados com o objetivo principal de aprimorar ou aprofundar habilidades 
técnicas em uma área do conhecimento; e
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VII - eventos de extensão: ações (congressos, seminários, ciclos de debates, exposições, 
espetáculos, eventos esportivos, festivais) que implicam na apresentação e/ou exibição 
pública, livre ou com clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, 
esportivo, científico e tecnológico, desenvolvido, conservado ou reconhecido pela UFABC.

§ 2º As ações de extensão podem ser contempladas com bolsas por meio de editais internos 
específicos, por fluxo interno contínuo ou ainda por editais externos.

§ 3º Cada ação de extensão possui um(a) coordenador(a) que, especificamente para o 
cumprimento dessa resolução, será responsável por efetuar a seleção de eventuais bolsistas, 
fazer o pedido de concessão de bolsas, fazer eventuais cancelamentos de bolsas e avaliar a 
reativação de uma bolsa após a sua suspensão.

Art. 2º Para ações de extensão contempladas com bolsas por meio de editais internos e de 
fluxo interno contínuo, a divulgação das inscrições para as bolsas será feita por meio de edital, 
contendo a relação dos documentos, período e local de inscrições e os critérios que nortearão a 
seleção.

Parágrafo único. Ações contempladas com bolsas por meio de editais externos deverão seguir 
o disposto em seus próprios editais.

Art. 3º O processo de seleção dos bolsistas será feito pelo coordenador da ação, com base em 
critérios por ele definidos e em concordância com o estabelecido no Art. 3º do Decreto nº 7.416, 
de 30 de dezembro de 2010, emitido pela Presidência da República, e nas normas estabelecidas 
em edital.

Art 4º Em concordância com o Decreto nº 7.416/2010, a concessão de bolsas de extensão fica 
restrita a coordenadores docentes em efetivo exercício na UFABC.

Parágrafo único. Os coordenadores técnico-administrativos somente poderão selecionar 
alunos na condição de voluntários.

Art. 5º O pedido de concessão deferido pelo coordenador da ação deverá ser encaminhado a 
Pró-Reitoria de Extensão (ProEx).

Art. 6º Caberá à ProEx, a elaboração do Termo de Outorga, a ser assinado pelo bolsista e pelo 
pró-reitor de extensão.

Art. 7º A duração das bolsas será de até 12 (doze) meses.

Seção II

Do Cancelamento

Art. 8º Fica automaticamente cancelada a bolsa do aluno que efetuar trancamento da matricula.

Art. 9º O coordenador da ação poderá cancelar a bolsa ou o termo de outorga a qualquer tempo 
desde que devidamente justificado.

§ 1º Os cancelamentos deverão ser efetuados mediante o preenchimento de formulário próprio 
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e indicados no relatório mensal do coordenador encaminhado à ProEx.

§ 2º Serão cessados os pagamentos da bolsa a partir do mês subsequente a data da entrega 
do relatório indicado no parágrafo anterior.

Art. 10. Serão canceladas as bolsas dos participantes que venham a acumular a bolsa de 
extensão com rendimentos de bolsas com finalidades similares concedidas por outros órgãos e 
com bolsas de outros programas da UFABC, exceto de natureza sócio-econômica e/ou moradia.

Parágrafo único. Neste caso, o bolsista será obrigado a restituir à UFABC os valores recebidos 
pelo acúmulo indevido de bolsas.

Art. 11. O beneficiário da bolsa poderá encaminhar a qualquer tempo o pedido de cancelamento 
do termo de outorga, mediante o preenchimento de formulário específico disponível no site da 
ProEx.

Parágrafo único. Este pedido não poderá ser indeferido e deverá ser encaminhado a ProEx 
até o dia 5º (quinto) dia útil do mês do cancelamento da bolsa

Seção III

Considerações Finais

Art. 12. Caberá ao Comitê de Extensão Universitária (CEU) a indicação do montante de recursos 
orçamentários para o pagamento de bolsas de Extensão por ano.

Parágrafo único. Esta indicação deverá ser posteriormente submetida ao Conselho 
Universitário para homologação.

Art. 13. Fica facultado à UFABC o direito de proceder à conferência das informações prestadas, 
inclusive junto aos órgãos oficiais.

Parágrafo único. Mediante a constatação de irregularidades, a UFABC adotará as medidas 
legais cabíveis.

Art. 14. Caberá a PROEX informar ao CEU todos os encaminhamentos relativos às bolsas de 
extensão.

Art. 15. Os casos omissos serão analisados pelo CEU.

Art. 16. Esta Resolução revoga a Resolução ConsEP nº 104, de 31 de março de 2011.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação no Boletim de
Serviço da UFABC.

Santo André, 16 de dezembro de 2011.

HELIO WALDMAN
Presidente
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ATO DECISÓRIO Nº 53 - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
(CONSEPE)

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA e EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as 
deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2011 e 
ainda:

- o Art. 7º do Regimento Geral da UFABC: "O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, com exceção do mês de janeiro, e em sessões 
extraordinárias, mediante convocação pelo seu presidente, por iniciativa própria ou por 
solicitação da maioria absoluta de seus membros"; e

- o parágrafo único do Art. 2º do Regimento Interno do ConsEPE: "O calendário anual das 
sessões ordinárias será elaborado pela Secretaria dos Conselhos e ficará sujeito à aprovação 
do ConsEP",

DECIDE:

Aprovar o calendário das sessões ordinárias em 2012, conforme anexo.

HELIO WALDMAN
Presidente

ANEXO

Mês Data Evento
Fevereiro 31 de janeiro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

7 de fevereiro Envio de pauta
14 de fevereiro Sessão ordinária

Março 28 de fevereiro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
6 de março Envio de pauta

13 de março Sessão ordinária
Abril 27 de março Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

3 de abril Envio de pauta
10 de abril Sessão ordinária

Maio 24 de abril Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
2 de maio Envio de pauta
8 de maio Sessão ordinária

Junho 22 de maio Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
29 de maio Envio de pauta
5 de junho Sessão ordinária

Julho 19 de junho Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
26 de junho Envio de pauta
3 de julho Sessão ordinária
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Agosto 24 de julho Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
31 de julho Envio de pauta
7 de agosto Sessão ordinária

Setembro 4 de setembro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
11 de setembro Envio de pauta
18 de setembro Sessão ordinária

Outubro 18 de setembro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
25 de setembro Envio de pauta

2 de outubro Sessão ordinária
Novembro 23 de outubro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

30 de outubro Envio de pauta
6 de novembro Sessão ordinária

Dezembro 21 de novembro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
27 de novembro Envio de pauta
4 de dezembro Sessão ordinária

As reuniões serão realizadas às 14h.  

ATO DECISÓRIO Nº 54 - CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO 
(CONSEPE)

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as 
deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2011,

DECIDE:

Manter a sanção aplicada ao aluno Yuri Ferreira Soares, por parte da Comissão Permanente para 
Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções para Discentes dos Cursos de 
Graduação, em conformidade com os documentos constantes do processo 23006.001284/2009-
43.

HELIO WALDMAN
Presidente

ATO DECISÓRIO Nº 55 - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
(CONSEPE)

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as 
deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 12 de dezembro de 2011,

DECIDE:

Manter a decisão indeferitória deliberada por este Conselho, em seu Ato Decisório nº 31, 
publicado no Boletim de Serviço da UFABC nº 142, de 15 de dezembro de 2010, ao pedido de 
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reconsideração solicitado pelo professor Armando Caputi, em conformidade com os documentos 
constantes do processo 23006.000929/2010-64.

HELIO WALDMAN
Presidente
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS DE 15 DE DEZEMBRO 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:

Nº 642 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o candidato 
aprovado no Concurso Público, objeto do Edital nº 34, publicado no Diário Oficial da União, de 
27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 122, de 08 de novembro 2011, 
publicado no Diário Oficial da União, de 17 de novembro 2011, seção 3, página 36, conforme 
anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Controle de Veículos Aeroespaciais 

Nome do candidato Cód. vaga
André Luis da Silva 0853794

Nº 643 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o candidato 
aprovado no Concurso Público, objeto do Edital nº 39, publicado no Diário Oficial da União, de 
27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 121, de 08 de novembro 2011, 
publicado no Diário Oficial da União, de 17 de novembro 2011, seção 3, página 36, conforme 
anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Robótica – Subárea – Robôs Móveis Autônomos 

Nome do candidato Cód. vaga
Elvira Rafikova 0853804

Nº 644 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o candidato 
aprovado no Concurso Público, objeto do Edital nº 26, publicado no Diário Oficial da União, de 
27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 140, de 01 de dezembro 2011, 
publicado no Diário Oficial da União, de 05 de dezembro 2011, seção 3, página 41, conforme 
anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Ecologia – Subárea: Ecologia Evolutiva 
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Nome do candidato Cód. vaga
Cibele Biondo 0853827

Nº 645 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o candidato 
aprovado no Concurso Público, objeto do Edital nº 29, publicado no Diário Oficial da União, de 
27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 141, de 01 de dezembro 2011, 
publicado no Diário Oficial da União, de 05 de dezembro 2011, seção 3, página 41, conforme 
anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Física – Subárea: Física da Matéria Condensada Experimental 

Nome do candidato Cód. vaga
Leticie Mendonça Ferreira 0853851

Nº 646 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o candidato 
aprovado no Concurso Público, objeto do Edital nº 31, publicado no Diário Oficial da União, de 
27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 134, de 22 de novembro 2011, 
publicado no Diário Oficial da União, de 25 de novembro 2011, seção 3, página 48, conforme 
anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Ciências Químicas – Subárea: Química Analítica

Nome do candidato Cód. vaga
Alexandre Zatkovskis Carvalho 0853862

Nº 647 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o candidato 
aprovado no Concurso Público, objeto do Edital nº 23, publicado no Diário Oficial da União, de 
27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 102, de 26 de outubro 2011, 
publicado no Diário Oficial da União, de 31 de outubro de 2011, seção 3, página 41, conforme 
anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Ciências Bilógicas – Subárea: Biologia Evolutiva e 
Comparada de Arthropoda

Nome do candidato Cód. vaga
Humberto Fonseca Mendes 0853863

Nº 648 - Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 
de 1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o candidato 
aprovado no Concurso Público, objeto do Edital nº 22, publicado no Diário Oficial da União, de 
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27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 136, de 28 de novembro 2011, 
publicado no Diário Oficial da União, de 01 de dezembro 2011, seção 3, página 52, conforme 
anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Ecologia – Subárea: Biodiversidade e Conservação

Nome do candidato Cód. vaga
Gustavo Muniz Dias 0853864

HELIO WALDMAN
Reitor

PORTARIA Nº 649 – 16 DE DEZEMBRO 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: 

Promover, de acordo com a Lei nº. 94.664, de 23 de julho de 1987,  regulamentada pela portaria 
MEC nº. 475, de 26 de agosto de 1987, considerando parecer da CPPD de 07 de dezembro de 
2011, a professora abaixo relacionada da Universidade Federal do ABC, de Professor  Adjunto 
classe 6, nível I, para Professor Adjunto classe 6 nível II.

Nº Nome SIAPE A partir de
1 Maria Cristina Carlan da Silva 2605420 23/05/2011

HELIO WALDMAN
Reitor

PORTARIA Nº 650 – 16 DE DEZEMBRO 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 e 
considerando: 

• a Resolução nº 04 emitida pelo Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição 
,que dispõe sobre a alocação anual de créditos em atividades de ensino aos docentes do 
CMCC e dá outras providências;

• a CI da Reitoria nº 102/2011 que comunicou à Presidência do Conselho de Centro do CMCC 
a necessidade de revisarem a referida Resolução para sua adequação  à ordem jurídica, 
conforme indicou a Procuradoria Federal junto à UFABC  na Nota/AGU/PGF/PF-UFABC nº 
638/2011, integrante do Processo nº 23006.002048/2011-69, visto que seus dispositivos 
contrariam a legislação vigente;
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• a CI do CMCC nº 325/2011 que comunicou que o respectivo Conselho analisará a questão 
somente em fevereiro de 2012 e que, até essa data, irá cumprir o deliberado; e

• o Art. 28 do Estatuto e o Art. 16 do Regimento Geral da UFABC que estabelecem que o Reitor 
poderá vetar deliberação ou ato de órgão colegiado da UFABC, submetendo-o ao Conselho 
Universitário;

RESOLVE: 

Art. 1º Vetar a Resolução nº 04 do Conselho do CMCC, publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC nº 192, de 30 de novembro de 2011, afastando  seus efeitos até a apreciação do presente 
ato pelo Conselho Universitário.

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

HELIO WALDMAN
Reitor 
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 419 – 12 DE DEZEMBRO 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:

Designar a servidora Vanessa Aparecida do Carmo, SIAPE nº 1876330, para exercer o encargo 
de substituta eventual da Chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa, código FG-1, no 
período de 02 a 06 de janeiro de 2012.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA Nº 420 – 12 DE DEZEMBRO 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 Fabiana Carlos Pinto de Almeida, SIAPE 1669162, para responder como 
Fiscal Responsável pelo Contrato nº 94/2011, processo nº 23006.001261/2011-53, firmado entre 
a Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Construtora Hudson Ltda., tendo como 
substituto o servidor Ulisses Demarchi Silva Terra, SIAPE 1669637.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA Nº 421 – 12 DE DEZEMBRO 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, 
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RESOLVE:

Designar o servidor Guilherme Solci Madeira, SIAPE 1695336, para responder como Fiscal 
Responsável pelo Contrato nº 93/2011, processo nº 23006.000815/2011-03, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Construtora Hudson Ltda., tendo como 
substituto o servidor Júlio Francisco Blumetti Facó, SIAPE 2526701.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA Nº 422 – 12 DE DEZEMBRO 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 Ana Maria Pereira Neto, SIAPE 1648855, para responder como Fiscal 
Responsável pelas Atas de SRP de nºs 208 à 211/2011, processo nº 23006.001287/2011-00, 
referentes à aquisição de materiais de consumo para o curso de Engenharia para a Fundação 
Universidade Federal do ABC, tendo como substitutos os servidores Tatiane Araujo de Jesus, 
SIAPE 1809833, Sônia Maria Malmonge, SIAPE 1604317, Wanderlei Soares dos Santos, SIAPE 
1546663, Juliana Tófano de Campos Leite Toneli, SIAPE 2605882 e Roseli Frederigi Benassi, 
SIAPE 1646410.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA N° 423 – 15 DE DEZEMBRO 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 08, no uso das atribuições a ele 
conferidas, 

RESOLVE:

HOMOLOGAR as Avaliações de Desempenho referentes ao Estágio Probatório dos Servidores 
Docentes do Centro de Ciências Naturais e Humanas  - CCNH,  da Fundação Universidade 
Federal do ABC, considerando-os aprovados, conforme parecer conclusivo da CPPD em seção 
ordinária realizada em 07 de dezembro de 2011,  conforme anexo I à presente Portaria:
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ANEXO I

Nome Siape Vigência
Rodrigo Luiz Oliveira Cunha 1623562 05/01/2012

Sérgio Daishi Sasaki 2605490 02/02/2012
Raquel de Almeida Ribeiro 1676338 26/01/2012
Ricardo Augusto Lombello 1676265 02/02/2012

Maria Cristina Carlan da Silva 2605420 28/01/2012
Pedro Galli Mercadante 1676343 02/02/2012
Marcos de Abreu Ávila 1671599 26/01/2012

Marcus Vinicius Segantini Bonança 1675730 02/02/2012
Karina Passalacqua Morelli Frin 1623774 02/02/2012

Marcia Aparecida Sperança 1675714 02/02/2012
Juliana Marchi 1676364 02/02/2012

André Sarto Polo 1671688 21/01/2012
Antônio Sérgio Kimus Braz 1676356 02/02/2012

Ana Carolina Santos de Souza Galvão 1672728 03/02/2012
Adriano Reinaldo Viçoto Benvenho 1676378 02/02/2012

Alysson Fábio Ferrari 2616823 28/01/2012
Viviane Viana Silva 1287571 02/02/2012

Ângela Albuquerque Teixeira Neto 1676348 02/02/2012
Guilherme Cunha Ribeiro 1669156 05/01/2012

Tiago Rodrigues 1674592 02/02/2012
Frank Nelson Crespilho 2605404 28/01/2012

Fulvio Rieli Mendes 2605404 04/02/2012
Daniel Carneiro Carrettiero 1669152 05/01/2012
Daniele Ribeiro de Araújo 1675708 02/02/2012

Charles Morphy Dias dos Santos 1676326 02/02/2012
Arlene Cristina Aguilar 1675713 02/02/2012

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA N° 424 – 15 DE DEZEMBRO 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 08, no uso das atribuições a ele 
conferidas, 

RESOLVE:
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HOMOLOGAR as Avaliações de Desempenho referentes ao Estágio Probatório dos Servidores 
Docentes do Centro de Matemática, Computação e Cognição  - CMCC,  da Fundação 
Universidade Federal do ABC, considerando-os aprovados, conforme parecer conclusivo da 
CPPD em seção ordinária realizada em 07 de dezembro de 2011,  conforme anexo I à presente 
Portaria:

ANEXO I

Nome Siape Vigência
Luiz Carlos da Silva Rozante 1675615 02/02/2012

João Ricardo Sato 1672975 02/02/2012
João Paulo Gois 1672977 02/02/2012

Alexandre Hiroaki Kihara 1676367 02/02/2012
André Guilherme Ribeiro Balan 1672970 02/02/2012

Cecília Bertoni Martha Hadler Crhirenti 1677691 12/02/2012
Celso Chikahiro Nishi 1676798 02/02/2012

Cristiane Otero Reis Salum 1676274 02/02/2012
Edson Pinheiro Pimentel 1672965 02/02/2012

Francisco Javier Ropero Pelaez 1672981 02/02/2012
Márcio Fabiano da Silva 2604830 28/01/2012

Mariana Rodrigues da Silveira 1675735 02/02/2012
Marijana Brtka 1675733 02/02/2012

Norberto Anibal Maidana 1675728 02/02/2012
Rafael Ribeiro Dias Vilela de Oliveira 1676807 28/01/2012

Ronaldo Cristiano Prati 1673092 02/02/2012
Tatiana Lima Ferreira 1676320 02/02/2012
Tiago Pereira da Silva 1674609 02/02/2012

Yossi Zana 1674604 02/02/2012
Zhanna Gennadyevna Kuznetsova 1674595 02/02/2012

Igor Leite Freire 1645843 27/01/2012

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA N° 425 – 15 DE DEZEMBRO 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 08, no uso das atribuições a ele 
conferidas, 

RESOLVE:

HOMOLOGAR as Avaliações de Desempenho referentes ao Estágio Probatório dos Servidores 
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Docentes do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas  - CECS,  da 
Fundação Universidade Federal do ABC, considerando-os aprovados, conforme parecer 
conclusivo da CPPD em seção ordinária realizada em 07 de dezembro de 2011,  conforme anexo 
I à presente Portaria:

ANEXO I

Nome Siape Vigência
Israel da Silveira Rêgo 1676376 09/02/2012

Eder de Oliveira Abensur 2604980 01/04/2012

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA - RETIFICAÇÃO

Nome do Servidor: Vanessa Soraia Sales dos Santos
Cargo: Administrador
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1563766
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Rodrigo Panzica
Função Substituída: Chefe da Divisão de Administração Financeira
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 259 de 16/08/2011, publicada no 
Boletim de Serviço nº 178 de 24/08/2011.
Período de Afastamento: 17/11/2011 a 18/11/2011
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.
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 02 – 05 DE DEZEMBRO DE 2011.

Estabelece diretrizes para o credenciamento dos docentes ingressantes na Universidade a 
partir de 29 de setembro de 2010 e dos docentes credenciados apenas em bacharelados 

interdisciplinares até à data em que seja publicada no Boletim de Serviço, nova resolução em 
substituição à Resolução CG nº 01.

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO, nomeado pela Portaria nº 191 de 12 de fevereiro de 2010, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 18 de fevereiro de 2010, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, e considerando as Resoluções ConsUni nº 47, de 03 de agosto 
de 2010, ConsEPE nº 74, de 16 de agosto de 2010 e Comissão de Graduação nº 01, de 28 de 
setembro de 2010, 

RESOLVE:

Art. 1º O credenciamento dos docentes ingressantes na Universidade no período que se iniciou 
em 29 de setembro de 2010 – com a publicação da Resolução nº 01 da Comissão de Graduação 
no Boletim de Serviço da UFABC – e se estenderá até a data em que se aprove, na Comissão 
de Graduação, nova resolução em substituição àquela, deverá ser pautado nas diretrizes aqui 
estabelecidas.

Art. 2º Os docentes ingressantes na Universidade no período ao qual se refere o Art. 1º serão 
automaticamente credenciados no curso específico correspondente à área da sua vaga de 
ingresso, bem como no bacharelado interdisciplinar a que aquele curso se vincula.

Parágrafo único. O credenciamento automático a que se refere o caput deste artigo aplicar-
se-á, extensivamente, a docentes contratados antes de 29 de setembro de 2010 e que não 
estejam credenciados em nenhum curso específico.

Art. 3º O aumento do número de docentes ingressantes credenciados no período ao qual se 
refere o Art. 1º não provocará quaisquer alterações na composição da atual representação 
discente e técnico-administrativa das Plenárias dos Cursos.

Art. 4º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

DERVAL DOS SANTOS ROSA
Pró-Reitor de Graduação
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA

PORTARIA Nº 5 – 6 DE DEZEMBRO DE 2011.

Regulamenta a atribuição de bolsas de estudos para os alunos do Curso de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica.

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Fundação Universidade 
Federal do ABC – UFABC, no uso de suas atribuições, e considerando:

A Resolução CONSEP nº 93/2010, que estabelece normas e procedimentos para a concessão, 
renovação, cancelamento e extensão das bolsas de estudo de pós-graduação e estudos pós-
doutorais da UFABC; e

A necessidade de estabelecer parâmetros específicos para a atribuição de bolsas no Curso de 
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.

RESOLVE:

Art. 1º Os pedidos de concessão de bolsas de estudo de pós-graduação deverão ser feitos 
pelo professor orientador do aluno ao benefício e poderão ser realizados a qualquer momento, 
mediante comunicação escrita e circunstanciada à Coordenação do Curso.

Art. 2º Os pedidos de concessão de bolsas de estudos serão avaliados e deliberados pela 
Comissão de Bolsas ou pela Coordenação do Curso caso haja ausência ou impedimento da 
Comissão, que deverá zelar para o cumprimento das regras fixadas pela UFABC e das agências 
de fomento.

§1º Com relação à concessão de bolsas de estudo, são atribuições da Comissão de Bolsas:

I - definir procedimentos e critérios que possibilitem o cumprimento das exigências das 
agências financiadoras e da UFABC nos prazos e condições estipuladas;

II - avaliar os processos de solicitação de bolsa dos alunos obedecendo aos critérios 
estabelecidos e das normas exigidas pelas agências financiadoras e pela UFABC;

III - encaminhar para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação os processos de solicitação de 
bolsa aprovados, para a elaboração do termo de concessão da bolsa, de acordo com a 
documentação estabelecida pela Resolução CONSEP nº 93/2010;

IV - manter um sistema de acompanhamento e avaliação das atividades e do desempenho 
acadêmico dos bolsistas; e

V - decidir quanto à eventual redistribuição de bolsas por descumprimento das normas 
estabelecidas.

§2º A Comissão de Bolsas tem a prerrogativa de adotar medidas e aplicar sanções para exigir 
dos alunos bolsistas o cumprimento das suas obrigações junto às agências de fomento e à 
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Universidade.

Art. 3º Para pleitear a concessão de bolsa de estudos, o aluno deve atender aos seguintes 
requisitos:

I - estar regularmente matriculado no curso;

II - frequentar regularmente as atividades do curso;

III - estar em dia com suas obrigações regulamentares;

IV - não ter sido reprovado em nenhuma das disciplinas cursadas; e

V - ter conceito médio igual ou superior à “B” nas disciplinas cursadas na pós-graduação.

Parágrafo Único.  A Coordenação do Curso fará a homologação do parecer da Comissão de 
Bolsas.

Art. 4º As solicitações de bolsas deverão ser feitas em requerimento próprio da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação em conjunto com todos os documentos solicitados.

Parágrafo Único. Além dos documentos solicitados pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, junto 
ao pedido de bolsa de estudos, deverá apresentar:

I - declaração de compromisso de dedicação ao curso; e

II - currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) circunstanciado.

Art. 5º As bolsas serão alocadas conforme sua disponibilidade, de acordo com os critérios 
definidos pelas agências financiadoras, pela UFABC e pela Comissão de Bolsas, com base na 
ordem de classificação final dos candidatos no processo seletivo, priorizando os alunos com 
maior dedicação de tempo para o Curso.

Parágrafo Único. A concessão de bolsas se dará com base na avaliação dos seguintes 
aspectos:

I - classificação no processo seletivo;

II - disponibilidade de tempo de dedicação ao curso;

III - desempenho acadêmico;

IV - acompanhamento do desenvolvimento das atividades acadêmicas, em conformidade 
com as recomendações de cada período letivo; e

V - análise de currículo Lattes circunstanciado.

Art. 6º  Perderá o direito à bolsa o aluno que:

I - deixar de cumprir suas obrigações regulares, incluindo a observância dos prazos para 
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a integralização de créditos em disciplinas, participação nos seminários de pesquisa, 
apresentação da qualificação de dissertação; e

II - não ter atingido conceito médio igual ou superior a “B” nas disciplinas já cursadas na pós-
graduação.

Parágrafo único. O aluno que perder o direito à bolsa não poderá pleitear a concessão de 
nova bolsa no Curso.

Art. 7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

EDMARCIO ANTONIO BELATI
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO PARA O PROGRAMA PNPD - PÓS-
GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS

Santo André, 11 de junho de 2011  PPG/NMA-011/2011

ATA do processo seletivo ref. Edital PNPD 01/2009 - Programa Nacional de Pós-Doutorado – 
PNPD - 3ª seleção

Os membros da comissão de seleção designada para indicação de uma bolsa PNPD, constituída 
pelos docentes Prof Dr. Alexandre Reily Rocha, Prof. Dr. Gustavo Martini Dalpian e Prof. Dr. 
Daniel de Flório, analisaram a documentação dos candidatos e recomendam o Dr.  Emerson 
Rodrigo Teixeira da Silva – único inscrito -  para usufruir deste auxílio.

_______________________________  _______________________________

Gustavo Martini Dalpian    Daniel Zanetti de Florio

_____________________________________

Alexandre Reily Rocha

REFERENDA DAS DECISÕES DELEGADAS ÀS COORDENAÇÕES DOS 
CURSOS
Período: 22 de Novembro a 14 de dezembro de 2011

1. Convalidação de créditos em participação em congresso

Curso Discente Nível Congresso Créditos

CTQ Lígia Bueno Mestrado
16º Encontro Nacional de Química Analítica 1
XVIII Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e 

Eletroanalítica 1

2. Convalidação de créditos em publicação de artigo
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Curso Discente Nível Publicação Créditos

CTQ Lígia Bueno Mestrado

A single platinum 
microelectrode for identifying 

soft drink samples
2

A cooper interdigitated 
electrode and chemometrical 

tools used for the 
discrimination of adulteration 

of ethanol fuel with water

2

ENE Haroldo Luiz Nogueira da Silva Mestrado

Certificação de Etiquetagem 
como mecanismos de 

promoção da eficiência 
energética em edificações 

comerciais

4

3. Reconhecimento de orientador

Curso Discente Orientador Nível
ENE Lucas Bernardo Monteiro Juliana Tófano C. Leite Toneli Mestrado

4. Reconhecimento de co-orientador

Curso Discente Orientador Co-orientador Nível 

ENE Lucas Bernardo Monteiro Juliana Tófano C. Leite 
Toneli

Deovaldo de Moraes 
Junior Mestrado

CTQ Jocélia Pereira de 
Carvalho Rodrigo Cunha Luciano Puzer Mestrado

5. Aprovação da substituição de orientador

Curso Discente De Para
ENE Victoria Alejandra Salazar 

Herrera
Marat Rafikov Jesus Franklin Andrade 

Romero
CCM Omar Latorre Vilca Jair Donadelli Junior Claudio Nogueira de 

Meneses
NMA Mariana Fatobene Ando Daniel Zanetti de Florio Jorge Diego Marconi

6. Homologação do credenciamento de docentes

Curso Docente Nível
MAT Rafael Mattos Grisi Permanente
CCM Nunzio Marco Torrisi Colaborador

7. Aprovação do trancamento de matrícula no curso

Curso Discente Nível Período
PGT Flavio Ferreira Antunes Mestrado 2011.3
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REFERENDA DAS DECISÕES DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO
Período: 22 de novembro a 14 de dezembro de 2011 

1. Homologação da composição de banca examinadora

Curso Discente Nível Banca

ENE Bruno Gallinaro Mestrado

Dr. João Manoel Losada Moreira (Presidente/
UFABC), Dr. Paulo Henrique de Mello 
Sant’Ana (Titular/UFABC), Dr. Antonio 
Teixeira e Silva (Titular/IPEN-USP), Dr. 
Ricardo Caneloi dos Santos (Suplente/

UFABC), Dr. Luís Antonio Albiac Terremoto 
(Suplente/IPEN-USP)

FIS Bruno Figueiredo Bartoloni Mestrado

Dr. Gustavo Michel Mendoza La Torre 
(Presidente/UFABC), Dr. Caio Henrique 

Lewenkopf (Titular/UFF), Dr. Peter Alexander 
Bleinroth Schulz (Titular/Unicamp), Dr. 

Roberto Venegeroles Nascimento (UFABC/
Suplente), Dr. Marcos Roberto da Silva 

Tavares (UFABC/Suplente)

2. Resultado de defesa pública de dissertação

Curso Discente Data
CTQ Luciene Dias Fernandes Cafer 06/09/11
CTQ Fernanda Bettanin 06/09/11
CTQ Juliana dos Santos de Souza 25/10/11
CTQ Paulo Henrique Lopes 02/12/11
ENE Saionara Vilhegas Costa 28/11/11
ENE Natália Pereira de Moraes 02/12/11
FIS Iuri Baranov 02/12/11
FIS Edson Fernando Escames 02/12/11
FIS Cristiane Brito Andrade 02/12/11
INF Brunno dos Passos Alves 02/12/11
INF Gilberto Bravos Bativa 02/12/11
INF Lilia Maria Faccio 02/12/11

NMA Marccus Victor Almeida Martins 24/11/11
NMA Anderson Felix Manoel 24/11/11
NMA Marcus Victor Almeida Martins 24/11/11
NMA Juliana Alves Pereira Sato 06/09/11

3. Homologação da concessão do título de mestre
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Curso Discente Data
CTQ Luciene Dias Fernandes Cafer 06/09/11
CTQ Fernanda Bettanin 06/09/11
CTQ Juliana dos Santos de Souza 25/10/11
CTQ Paulo Henrique Lopes 02/12/11
ENE Saionara Vilhegas Costa 28/11/11
ENE Natália Pereira de Moraes 02/12/11
FIS Iuri Baranov 02/12/11
FIS Edson Fernando Escames 02/12/11
FIS Cristiane Brito Andrade 02/12/11
INF Brunno dos Passos Alves 02/12/11
INF Gilberto Bravos Bativa 02/12/11
INF Lilia Maria Faccio 02/12/11

NMA Marccus Victor Almeida Martins 24/11/11
NMA Anderson Felix Manoel 24/11/11
NMA Marcus Victor Almeida Martins 24/11/11
NMA Juliana Alves Pereira Sato 06/09/11

4. Resultado de defesa pública de tese

Curso Discente Data
ENE Giovano Candiani 02/12/11

5. Homologação da concessão do título de doutor

Curso Discente Data
ENE Giovano Candiani 02/12/11

6. Homologação da concessão de bolsa auxílio UFABC

Curso Discente Nível Homologado em Vigência

CTQ Gustavo Troiano 
Feliciano Pós-Doutorado 18/10/2011 01/10/2011 a 31/12/2011

CTQ José Antonio da Silva 
Neto Mestrado 17/11/2011 01/11/2011 a 31/04/2011

FIS Kaonan Campos Micadei 
Bueno Mestrado 21/11/2011 01/10/2011 a 31/11/2011

INF Ariana Moura da Silva Mestrado 17/11/2011 01/11/2011 a 31/10/2012

NCG Ailton Andrade de 
Oliveira Mestrado 17/11/2011 01/11/2011 a 31/12/2011

NMA Aryane Tofanello de 
Souza Doutorado 17/11/2011 01/11/2011 a 31/12/2011

7. Aprovação da equivalência de diplomas de graduação emitidos no exterior
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Curso Discente Universidade
ENE Javier Alexis Andrade Romero Universidad Mayor de San Andrés
ENE Victoria Alejandra Salazar Herrera Universidad Mayor de San Andrés
NMA Helmunt Eduardo Vigo Cotrina Universidad Nacional de Trujillo

8. Homologação do credenciamento de disciplina

Curso Disciplina Nível Carga Horária Créditos

ENE ENE-213 - Termodinâmica: Análise de 
Sistemas Térmicos I

Mestrado e 
Doutorado 108 h 09

ENE ENE-214 – Termodinâmica: Análise de 
Sistemas Térmicos II

Mestrado e 
Doutorado 108 h 09

EEL EEL-108 – Sensores e Dispositivos de 
Comunicação sem Fio Mestrado 144 h 12

9. Homologação de desligamento de discente

Curso Discente Nível Justificativa

CCM André Luiz Guimarães Ribeiro Mestrado
Reprovou o quadrimestre 2011.1 e não 
efetuou matrícula nos quadrimestres 

2011.2 e 2011.3
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CCNH
SINOPSES 

11ª SESSÃO ORDINÁRIA

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 11ª sessão ordinária de 
2011 do Conselho do CCNH, realizada no dia 12 de dezembro, na sala 312-3, bloco A, campus 

Santo André da Universidade Federal do ABC.

Informes da Direção

O Presidente da sessão, Prof. Ronei Miotto realiza os seguintes informes:

1. Perda do mandato dos representantes discentes da pós-graduação por terem tido faltas 
injustificadas a cinco sessões desse Conselho;

2. Os docentes indicados para o plano de capacitação docente foram os Profs. Célio Adrega de 
Moura Júnior e Adelaide Faljoni-Alário;

3. Conforme indicação desse Conselho, foram nomeados os professores Renato Rodrigues 
Kinouchi, Márcia Helena Alvim e Kátya Margareth Aurani para comporem a sub comissão da área 
de Filosofia para avaliação dos docentes em estágio probatório;

4. Devido ao problema na alocação didática da disciplina Bases Epistemológicas, o CECS cederá 
duas vagas docentes para o CCNH;

5. Informa a criação do GT para estudar a questão multicampus e solicita voluntários; não houve 
candidatos;

6. O regimento desse Conselho será apresentado na sessão de amanhã do CONSUNI;

7. O servidor Renato Correa apresenta o resultado da EGC – Equipe de Gestão da Comunicação.

Informes dos Conselheiros

1. O Prof. Adriano Benvenho informa que está sendo finalizada a aplicação dos recursos da RTI 
na readequação elétrica dos laboratórios do 4º e 5º andares do bloco A;

2. A Profª Janaína Garcia informa que a área de Química irá organizar o Simpósio de 
Eletroquímica em 2013 em Campos do Jordão com a participação de cerca de 800 pessoas. 
Solicita apoio do CCNH. O Prof. Ronei solicita que ela apresente com antecedência o apoio que 
pretende.

Ordem do dia 

1. Aprovação das atas da 10ª sessão ordinária e 14ª sessão extraordinária de 2011 – atas 
aprovadas sem alterações;

2. Afastamentos com ônus – proposta aprovada com alterações;
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3. Avaliações em estágio probatório – as avaliações dos Profs. Mirian Pacheco Silva e Klaus 
Werner Capelle não foram apresentadas pelas sub comissões. Houve concordância que a 
Direção deverá cobrar as avaliações e as aprovará ad referendum. As avaliações de 24 meses 
dos Profs. Fábio Furlan Ferreira, Maria Beatriz Fagundes, Maria Candida Varone de Morais 
Capecchi, Patrícia Del Nero Velasco, Paulo Tadeu da Silva foram aprovadas para continuarem 
em estágio probatório. As avaliações de 30 meses dos Profs. Alexandre Reily Rocha e Caetano 
Rodrigues Miranda foram aprovadas em estágio probatório.

4. Banca Ecologia Evolutiva aprovada ad referendum – aprovada

5. Calendário de sessões do Conselho do CCNH para 2012 – aprovado com alterações;

6. Solicitação de redistribuição Profª Maria Izabel dos Santos Garcia – aprovada;

7. Professores visitantes no CCNH em 2012: 2 vagas física geral; 1 vaga química geral, 1 vaga 
filosofia; 1 vaga a definir em 2012 – aprovado

8. Campus S.Bernardo e Comissão de Espaços e criação do GT Espaços de Pesquisa no CCNH 
– aprovada criação de Comissão Assessora sob a presidência do Prof. Hugo B. Suffredini. O Prof. 
Ronei Miotto solicitará às áreas a indicação de representantes.

Expediente:

1. Avaliação em estágio probatório Profª Iseli Lourenço Nantes (30 meses) –indicados os Profs. 
Antonio Candido Faleiros, Rodney Carlos Bassanezi e Valdecir Marvulle para comporem a 
comissão de avaliação, sob a presidência do primeiro;

2. Solicitação de dispensa de carga didática Prof. Klaus Capelle – aprovada

3. Criação do núcleo de Ética, Direitos Humanos e Cidadania – constará da pauta da ordem do 
dia da próxima sessão.

ANA L. CRIVELARI
Secretária Executiva - CCNH

15ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO DO CCNH

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 15ª sessão 
extraordinária de 2011 do Conselho do CCNH, realizada no dia 14 de dezembro, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.

Pauta única: CI Reitoria nº 103/2011 

Redigida e aprovada minuta de Resolução a ser enviada à Reitoria em substituição à  Resolução 
nº 01/2011 ConsCCNH.

ANA L. CRIVELARI
Secretária Executiva - CCNH
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16ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2011 DO CONSELHO DO CCNH

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 16ª sessão 
extraordinária de 2011 do Conselho do CCNH, realizada no dia 15 de dezembro, na sala 312-3, 

bloco A, campus Santo André da Universidade Federal do ABC.

Pauta única: resposta à CI Reitoria nº 103/2011

Aprovado texto da CI CCNH nº 623/2011 em resposta à CI Reitoria nº 103/2011 sobre a 
Resolução CCNH nº 01/2011.

ANA L. CRIVELARI
Secretária Executiva - CCNH


