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CONSUNI
ATO DECISÓRIO Nº 45 – 16 DE DEZEMBRO DE 2011

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

• o Art. 5º do Regimento Geral da UFABC: “O Conselho Universitário reunir-se-á ordinariamente 
uma vez em cada trimestre, e em sessão extraordinária, mediante convocação pelo seu 
presidente, por iniciativa própria ou por solicitação de um terço dos seus membros”; e

• o  parágrafo único do Art. 2º do Regimento Interno do ConsUni: “O calendário anual das 
sessões ordinárias será elaborado pela Secretaria Geral e ficará sujeito à aprovação do 
ConsUni”.

DECIDE:

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

DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Este Ato Decisório está sendo aprovado ad referendum e deverá ser homologado pelo ConsUni 
em sua I sessão ordinária de 2012.

HELIO WALDMAN
Presidente

ANEXO

Mês Data Evento

Março
13 de março Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
20 de março Envio de pauta
27 de março Sessão ordinária

Junho
12 de junho Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão
19 de junho Envio de pauta
26 de junho Sessão ordinária

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

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

As sessões serão realizadas às 14h.
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SINOPSE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 1ª parte da IV sessão 
ordinária do Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida no dia 13 de dezembro de 2011, 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.

Informes do Reitor:

1. Professor Helio Waldman convidou para compor a Mesa o professor Valdecir Marvulle, em 
razão da ausência do vice-reitor, professor Dalpian, que se encontra em período de férias.

2. Comunicou que o pró-reitor de graduação, Derval dos Santos Rosa, está participando de uma 
banca de pós-graduação e será substituído na presente sessão pelo professor José Fernando 
Queiruga Rey, coordenador do BC&T.

3. Conforme previamente noticiado, via e-mail, pela Secretaria Geral, o professor Oduvaldo 
Cacalano, reitor do Centro Universitário Fundação Santo André (FSA), solicitou seu desligamento 
como representante da comunidade civil no ConsUni, em virtude dos demais compromissos 
frente a sua instituição. Nesse comunicado, constava que o mandato do novo representante 
findaria em 21 de maio de 2012, sendo o correto: 21 de maio de 2013. Considerando que esse 
equívoco pode ter restringido eventuais indicações por parte dos Conselheiros, a deliberação 
para o preenchimento desta vacância será realizada na continuação da presente sessão ou na I 
sessão ordinária de 2012.

4. Informou que a Reitoria instituirá um Grupo de Trabalho responsável por elaborar uma proposta 
de regulamentação sobre a atividade didática dos professores da UFABC. Essa questão tem 
gerado certa ansiedade entre os docentes, ocasionando inclusive a emissão de Resoluções, 
por parte dos Conselhos do CCNH e CMCC, que estabelecem limites máximos anuais para a 
carga didática. Os seguintes Conselheiros foram indicados para participar do referido GT: Ronei 
Miotto (docente CCNH); Valdecir Marvulle (docente CMCC); Marcelo Modesto (docente CECS) 
e Oswaldo Ortiz Fernandes Júnior (técnico administrativo). À ocasião, sugeriu-se o aumento na 
representação docente, ao que foi acatado pelo professor Waldman. Acordou-se que será incluso 
um docente de cada Centro, membro do ConsEPE. Será realizada consulta nesse sentido, 
bem como para o preenchimento da representação discente de graduação, dada à ausência de 
Conselheiros desta categoria à ocasião.

5. Comunicou a publicação da Portaria nº 406, de 11 de outubro de 2011, emitida pela Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres), que reconhece os Bacharelados 
em Ciência da Computação, Física e Química da UFABC. Esse fato permite a revalidação 
de diplomas de graduação estrangeiros nessas 3 áreas. Informações sobre a documentação 
necessária e procedimentos, podem ser consultadas na página da Divisão de Registro de 
Diplomas da Secretaria Geral.

6. Comunicou a emissão da Resolução do Conselho Pleno da Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), que se posiciona contrária à 
implantação do regime de 30 horas para os servidores técnico-administrativos das Universidades 
Federais. O conteúdo do documento foi lido para ciência de todos os Conselheiros.

7. Informou que o Conselho do CECS (ConCECS) encaminhou ao ConsEPE uma moção 
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de apoio à expansão do número de vagas para o ingresso no Bacharelado em Ciências e 
Humanidades (BC&H) e criação dos Bacharelados em Relações Internacionais e Planejamento 
Territorial. Registrou-se ainda alguns aspectos operacionais que devem ser considerados para 
essa finalidade: ampliação/distribuição de possíveis vagas docentes adicionais; ampliação do 
número de TA's; ampliação de CDs e FGs; ampliação de infraestrutura física e mobilidade. Após a 
leitura da moção na íntegra, agradeceu a manifestação do ConCECS e ressaltou que os aspectos 
listados já figuram nas providências a serem tomadas pela Reitoria.

8. Comunicou que em atendimento à Legislação Federal, foi criada, por meio da Portaria nº 567, 
de 26 de outubro de 2011, a Comissão de Ética da UFABC. Essa instância será composta pelos 
servidores titulares: Luis Alberto Peluso, José Blanes Sala e Vanessa Elena Bonfim.

9. Noticiou que os três Centros e a Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) encaminharam à Reitoria a 
CI nº 183/2011, na qual oficializam o acordo firmado acerca da Reserva Técnica Institucional (RTI) 
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). A partir do exercício 
de 2012, essa verba será repassada diretamente aos Centros, que terão autonomia para sua 
administração e responsabilidade, perante a FAPESP, pela sua utilização. Em contrapartida, os 
Centros se comprometem a contribuir, anualmente e do seu orçamento, com 10% da parcela da 
RTI para a manutenção da infraestrutura multiusuário da UFABC. Todos os termos desse acordo 
foram lidos na íntegra para ciência de todos os Conselheiros.

10. Recordou que a Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) encontra-se 
em plena atividade desde 2009 e que assuntos envolvendo recursos orçamentários, financeiros, 
de pessoal, materiais, de espaço físico e de infraestrutura podem ser submetidos previamente a 
essa instância e compor diretamente a Ordem do Dia deste Conselho.

11. A secretária geral, Soraya Cordeiro, apresentou dados referentes aos concursos para 
contratação de docentes. Foram preenchidas, até o momento, 28 vagas e os concursos se 
estenderão até 21 de dezembro para o preenchimento de mais 11 vagas. Dessa forma, das 43 
vagas disponíveis para 2011, 4 vagas serão encaminhadas para concursos em 2012. Acrescentou 
que, das 50 vagas a serem preenchidas em 2012, 39 já possuem editais publicados, com 
inscrições até 1º de fevereiro. Das 11 vagas remanescentes desse período, 4 já foram alocadas 
para o CECS e as 7 restantes ainda serão distribuídas entre o CCNH e CMCC. No ensejo, 
solicitou a promoção dos itens 1 e 2 do Expediente para Ordem do Dia. A solicitação foi aprovada 
por unanimidade e os itens passaram a ser, respectivamente, o 3º e 10º da Ordem do Dia.

Informes dos Conselheiros:
1. Professora Rosana Denaldi comunicou que a primeira proposta diretriz da Comissão de Política 
de Segurança (CPS) ainda não fora submetido a este Conselho, em razão de dificuldades na 
agenda dos membros da Comissão. As discussões serão iniciadas na primeira reunião, agendada 
para o próximo dia 16 de dezembro.

2. O pró-reitor de administração, Marcos Joel Rubia, informou que no último dia 12 de dezembro 
foram concluídas quatro licitações de obras e projetos envolvendo os câmpus de São Bernardo 
do Campo e Santo André, com valor total previsto em R$ 81.700.000,00. O resultado das 
licitações foi R$ 73.700.000,00, portanto, houve economia de aproximadamente R$ 8.000.000,00. 
Com isso, fora cumprida a pauta prevista de licitações de obras e projetos para o ano de 2011. 
Ressaltou que, não será possível empenhar todo o valor ainda neste ano, mas o processo 
licitatório está concluído. Complementou que 99,9% da execução orçamentária em investimentos 
fora cumprida e haverá uma devolução pouco significante desses recursos, bem como os 
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provenientes de custeio.

3. Professor José Fernando Queiruga Rey comunicou que o curso de Engenharia Biomédica 
fora avaliado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 
e aprovado com conceito 5 (nota máxima). No ensejo, solicitou a transferência do item 6 do 
Expediente à Ordem do dia, dada a simplicidade do assunto. A promoção do item foi aprovada 
por unanimidade. O item passou a ser o 11º da Ordem do Dia.

4. Professor Klaus Capelle informou que há aproximadamente 2 meses, fora contatado pelo editor 
de Ciência e Tecnologia da Rede Globo, na intenção de mencionar a UFABC em um programa 
sobre universidades interdisciplinares. Após conhecer o projeto pedagógico e as atividades da 
Instituição, o editor optou por dedicar todo o programa à UFABC. As gravações ocorreram em 
novembro e será exibido no próximo sábado, 17 de dezembro, às 7h15. Professor Waldman 
acrescentou que o programa será reprisado em outros horários nos canais Globo News e Futura.

5. Professora Maria Gabriela da Silva Martins da Cunha Marinho comunicou que será 
encaminhada à Reitoria uma CI que trata da elaboração das primeiras propostas para o 
Bacharelado de Arte e Tecnologia, resultado de um conjunto de reuniões entre o CECS, CMCC e 
CCNH. A proposta é objeto de discussão desde 2008 e visa contemplar quatro pós-BI's: Ciência 
da Web; Tecnologia do Entretenimento; Design e Arte e Cultura. Ressaltou que 11 professores 
apoiam a iniciativa e o objetivo da CI é que a Reitoria conheça o teor da proposta e promova 
debates junto à comunidade no próximo ano. À ocasião, relatou que no dia 8 de dezembro fora 
realizada a primeira reunião do GT que estuda a criação da Editora da UFABC.

6. Professora Itana Stiubiener questionou a ausência de item referente ao orçamento da 
UFABC para 2012, na pauta da presente sessão. Ponderou que a pró-reitora de planejamento 
e desenvolvimento institucional já esclarecera os novos trâmites para definição dos orçamentos 
das IFES, porém, entende que as diretrizes para alocação dos recursos é responsabilidade 
deste Conselho, conforme versa o inciso VI, Art. 19, do Estatuto da UFABC: "aprovar a proposta 
orçamentária e o orçamento interno da UFABC e respectivas suplementações". Professora 
Rosana Denaldi explicou que a UFABC elabora tão somente uma proposta e que cabe ao MEC 
fixar o montante dos recursos. Essa informação é encaminhada ao Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão (MPOG) que também pode realizar alterações antes do envio ao Congresso 
Nacional. Ressaltou que o orçamento do MEC não é mais individualizado por universidade e, 
no âmbito da UFABC, cada área possui um Agente de Planejamento (AP) responsável pelo 
acompanhamento dos respectivos recursos. Opinou que tal disposto do Estatuto deve ser revisto, 
entre outros motivos, para a garantia de transparência e democracia na elaboração do orçamento 
e devido ao processo atual, que é muito dinâmico e demandaria aprovações semanais para 
alterações no orçamento. Acredita que este Conselho pode apreciar as diretrizes gerais, bem 
como o valor solicitado e o valor final. Após breve discussão, professor Waldman recordou que 
essa seção deve tratar exclusivamente de informes e o assunto abordado poderá ser discutido 
posteriormente, enquanto item de pauta. Por fim, professora Itana registra que não se considera 
esclarecida perante o assunto abordado.

7. A substituta eventual do pró-reitor de extensão, professora Maísa Helena Altarugio, solicitou a 
retirada de pauta do item 4 do Expediente.

8. Professor Gilberto Martins complementou fala do professor José Fernando, informando que 
o curso de Engenharia de Gestão também fora avaliado pelo INEP e que a nota obtida seria 
divulgada ainda naquela semana. Ponderou que, dessa forma, fora concluída a avaliação de 
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todos os cursos vinculados ao BC&T e que as avaliações dos cursos pós-BC&H serão iniciadas 
em breve.

9. Professor Arnaldo informou que em sua última reunião, o Conselho do CCNH aprovara a 
redistribuição da professora Maria Izabel dos Santos Garcia, que atuará na área de LIBRAS. 
No ensejo, solicitou o apoio da Reitoria para a celeridade desse processo, dada à escassez de 
profissionais com esse perfil no mercado e à grande demanda para as licenciaturas.

10. A representante dos técnicos administrativos, Fátima Crhistine da Silva, em complemento ao 
informe do reitor, destacou que encaminhara uma indicação para representante da comunidade 
civil. Dessa forma, o ConsUni já dispõe de um candidato para essa vaga. À ocasião, passou a 
palavra ao servidor Leandro Chemalle, que informou que a Diretoria do Sindicato dos Servidores 
das IFES da Região do ABC (SinSIFES-ABC) será reestruturada e o novo mandato deverá 
ser definido até 1º de maio de 2012. Comunicou que o I Congresso dos Servidores Técnico-
Administrativos da UFABC será realizado em breve. Lembrou, ainda, que fora criado um 
GT, supervisionado pelo vice-reitor, para estudar a implantação de software livre na UFABC. 
Complementou que no dia 31 de janeiro o referido GT se reunirá para discutir a realização de 
eventos para debater o tema junto à comunidade interna e externa. Os interessados no assunto 
podem contatar os membros do GT ou seu coordenador, professor Sérgio Amadeu.

11. Professora Maria Gabriela passou a palavra ao discente João Coutinho, que solicitou 
a retirada de pauta do item 4 da Ordem do Dia. Entende que o assunto deve ser objeto de 
maiores discussões, tendo em vista que o serviço do Restaurante Universitário (RU) encontra-se 
paralisado para licitação de nova empresa. Opinou que essa medida viabilizará uma proposta 
mais consolidada e que atenda, em longo prazo, as demandas dos estudantes nesse sentido. O 
pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas, professor Joel Pereira Felipe, defendeu 
que o assunto fosse mantido em pauta, a fim de prestar esclarecimentos mais completos acerca 
do tema. Após secundada, a proposta do discente foi encaminhada para votação e rejeitada por 
18 votos contrários, 5 favoráveis e 6 abstenções. Professor Arnaldo registrou que, em sessão 
anterior, já havia proposto a retirada de pauta, razão pela qual se absteve na presente votação.

12. A secretária geral, Soraya Cordeiro, comunicou que a área demandante solicitou a retirada de 
pauta do item 8 do Expediente.

Ordem do Dia
1. Ata da III sessão ordinária de 2011, realizada nos dias 27 de setembro e 5 de outubro de 2011.
Aprovada por unanimidade e sem alterações.

2. Ata da VIII sessão extraordinária de 2011, realizada nos dias 19 de outubro e 16 de novembro 
de 2011.
Aprovada por unanimidade e sem alterações.

3. Minuta de Resolução para as eleições gerais dos Conselhos Superiores da UFABC.
A secretária geral, Soraya Cordeiro, relatou que a proposta consiste na revisão da Resolução 
ConsUni nº 51, para adequar as normas eleitorais aos dispostos do novo Estatuto, além de 
aprimorar alguns procedimentos. Dentre as principais mudanças estão o aumento no número 
de representantes em ambos os Conselhos; que o calendário eleitoral passará a ser aprovado 
pela Comissão Eleitoral; supressão da Comissão Auditora e atribuição das eleições dos 
representantes dos coordenadores de curso à CPG e CG. Durante as discussões, sugeriram-
se algumas alterações no documento, tais como: 1) constar que a prorrogação das inscrições 
somente ocorrerá após homologação das inscrições recebidas no período oficial; 2) excluir o 
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item 8.2., que detalha a infraestrutura das seções de votação. A resolução, com as alterações, foi 
aprovada por unanimidade.

4. Alteração da Resolução ConsUni nº 45, que institui o Comitê de Extensão Universitária (CEU).
O substituto eventual do pró-reitor de graduação nesta data, professor José Fernando Queiruga 
Rey, leu o parecer do relator, professor Derval, que recomendou a aprovação do documento, 
visto que a nova versão especifica, com maior clareza, composição do CEU. Após breve 
discussão acerca da participação do "assessor de extensão" nesta instância, foi acatado pela 
área demandante substituir essa denominação por "pró-reitor de extensão substituto". Acordou-
se ainda a seguinte redação para o inciso IV do Art. 2º: "coordenadores dos bacharelados 
interdisciplinares ou substitutos por eles indicados". A Resolução, com as referidas alterações, foi 
aprovada com 1 abstenção.

5. Alteração das Resoluções ConsUni nºs 30 e 31 (subsídio para os alunos de graduação e pós-
graduação no Restaurante Universitário).
Professor Nasser manteve seu parecer favorável à proposta, por entender que a redução de 60% 
para 50% do subsídio para os alunos no Restaurante Universitário (RU) possibilitará o aumento 
da bolsa permanência, beneficiando os alunos que realmente necessitam desse auxílio, e ainda 
contribuirá para uma política de subsídio sustentável para UFABC. Professor Joel apresentou 
o balanço dos principais dados do RU, entre eles, a quantidade de refeições servidas e valor 
empregado em subsídio. Informou que o valor licitado para contratação da nova empresa fora de 
R$ 8,15, por refeição, e que uma nova proposta será submetida a este Conselho posteriormente, 
visando à reestruturação da política de bolsas e auxílios aos alunos. Houve amplo debate, sendo 
enfatizada importância de o ConsUni dispor de informações mais concretas, principalmente 
em relação ao valor da refeição, para então deliberar sobre o assunto. À ocasião, professor 
Joel esclareceu questões levantadas acerca da política de subsídio de outras universidades, 
rompimento do contrato com a empresa anterior, entre outras. Por fim, acordou-se que o assunto 
será retirado de pauta e retornará na Ordem do Dia da I sessão ordinária de 2012.

6. Regimento Interno do Conselho do CECS (ConCECS)
Professor Igor explicou que a normativa trata dos aspectos organizacionais e funcionais do 
Conselho do CECS e que adota uma estrutura semelhante a dos Conselhos Superiores. 
Destacou o disposto no Art. 4º, que mais se diferencia nesse sentido, pois torna os coordenadores 
de curso de graduação membros natos do ConCECS. Recomendou a aprovação do documento 
e encaminhou algumas sugestões de redação. Não havendo pedidos de esclarecimento, 
encaminhou-se a proposta para votação. Aprovada com 1 abstenção.

7. Minuta de Resolução que cria e dispõe sobre o programa de pesquisador colaborador da 
UFABC
Professor Gregores discursou brevemente a respeito da pertinência da resolução e declarou-
se favorável à aprovação, com algumas sugestões de texto. Professor Klaus agradeceu 
as considerações positivas acerca da normativa e acatou todos os destaques do relator, 
com exceção da supressão do parágrafo único, Art. 12: "Nos casos em que o pesquisador 
desenvolveu suas atividades sem bolsa, será designado pelo Conselho do Centro um docente da 
UFABC para emitir parecer acerca do relatório de atividades". Houve intenso debate acerca dos 
40% de créditos a serem atribuídos ao docente vinculado à disciplina ministrada pelo pesquisador 
colaborador. Após votação esse percentual foi mantido. Acordou-se ainda que a normativa será 
restrita a pesquisadores colaboradores com dedicação exclusiva e que a ProPes apresentará, 
até a II sessão ordinária de 2012, nova resolução de caráter mais geral, abrangendo outras 
categorias de colaboradores como aposentados e com vínculo empregatício. A proposta, com as 
alterações acatadas, foi aprovada.
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Em razão do avançado das horas, acordou-se que os seguintes itens serão tratados na 
continuação dessa sessão, que ocorrerá no dia 28 de fevereiro de 2012:

Ordem do Dia:
- Minuta de Resolução de criação do Comitê Estratégico de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação - CETIC.
- Recurso ao indeferimento quanto à redução de jornada de trabalho dos assistentes sociais.
- Calendário ConsUni 2012.
- Alteração do anexo da Resolução ConsUni nº 47.

Expediente:
- Regimento Interno do Conselho do CCNH - ConCCNH.
- Criação do curso de pós-graduação em Evolução e Diversidade.
- Minuta de Resolução que normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes 
da UFABC (revoga a Resolução ConsUni nº 4.

Secretaria Geral - UFABC
Divisão de Conselhos
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CONSEPE
SINOPSE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da 1ª parte da XI 
sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 
12 de dezembro de 2011, às 14h, no auditório A112-0, no 1º andar da torre III do Bloco A da 
Universidade Federal do ABC (UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Informes do Reitor:
1. Professor Helio Waldman comunicou a mudança na sistemática de distribuição da Reserva 
Técnica Institucional (RTI) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP). Ressaltou que, atendendo à solicitação dos Diretores de Centro, a Pró-Reitoria de 
Pesquisa, a partir do exercício do ano de 2012 (referente aos projetos outorgados em 2011), 
destinará a verba repassada pela FAPESP diretamente aos Centros. Em contrapartida, os 
Centros comprometeram-se a destinar, anualmente, o equivalente a 10% da parcela da RTI, 
proporcional ao montante recebido, à Pró-Reitoria de Pesquisa para manutenção da infraestrutura 
multiusuário da UFABC.

Informes dos Conselheiros:
1. Professora Denise Consonni comunicou que o curso de Engenharia Biomédica fora avaliado 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) e recebera conceito 5 (nota 
máxima) nos 3 quesitos avaliados. No ensejo, parabenizou a coordenação do curso e servidores 
que atuaram no processo de avaliação.

2. Professor Plínio Zornoff Táboas solicitou a promoção à Ordem do Dia, do item 4 do Expediente. 
Após secundada, a solicitação foi aprovada com 2 votos contrários e 5 abstenções. O item 
passou a ser o 7º da Ordem do Dia.

3. O representante discente da graduação, Juliano Marques Nunes, anunciou que uma nova 
gestão para Diretório Central dos Estudantes (DCE) fora eleita recentemente e, a partir de 2012, 
buscará trabalhar junto ao ConsEPE pelos interesses dos alunos.

4. Professor Daniel Morgato Martin solicitou antecipação do item 6 da Ordem do Dia. Depois de 
secundada, solicitação foi aprovada com 4 votos contrários e 1 abstenção. O item passou a ser o 
3º da Ordem do Dia.

5. O representante suplente dos técnicos administrativos, Ariel Luiz e Sousa Corrêa, passou a 
palavra para a chefe da Divisão de Estágios e Monitoria, Maria Estela Conceição de Oliveira de 
Souza, que apresentou o relatório dos convênios de estágios firmados em 2011, totalizando 120 
empresas conveniadas.

6. Professor Valdecir Marvulle parabenizou a Reitoria pelos esforços empregados na intenção 
de que fosse mantido o sistema de Tecnologia da Informação no Desenvolvimento da Internet 
Avançada (TIDIA), ficando sua manutenção a cargo do Núcleo de Tecnologia da Informação 
(NTI), até que um novo sistema seja implantado.

Ordem do Dia:
1. Ata da X sessão ordinária de 2011, realizada no dia 8 de novembro de 2011.
Aprovada sem alterações de texto e com 5 abstenções.
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2. Calendário ConsEPE 2012.
Professor Carlos A. da Silva apresentou parecer favorável à proposta. Destacou que a sugestão 
para que a sessão de setembro ocorresse após o período de recesso acadêmico fora acatada 
pela área demandante, assim como a solicitação de que o envio da pauta da sessão de março 
fosse alterado do dia 7 para o dia 6, mantendo o padrão de encaminhamento com 1 semana de 
antecedência. Não havendo discussões, encaminhou-se a proposta para votação. Aprovado por 
unanimidade.

3. Pedido do professor Armando Caputi de reconsideração do Ato Decisório ConsEP nº 31 
pelo qual esse Conselho manteve a decisão indeferitória deliberada pela CPPD (Comissão 
Permanente de Pessoal Docente) acerca de sua progressão funcional.
Professor Carlos Kamienski apresentou parecer favorável à manutenção do referido ato que 
manteve a decisão indeferitória ao pedido de progressão deliberada pela CPPD. Narrou histórico 
da proposta acrescentando que o fato novo, aos já conhecidos pelo Conselho, fora a solicitação 
do presidente da CPPD, professor Ercílio Carvalho da Silva, de compartilhar suas reflexões atuais 
acerca da questão, junto à Comissão. No entanto, após nova análise realizada pela CPPD, esta 
manteve a mesma decisão de outrora, fato esse que motivou o relator a manter seu parecer, 
destacando que seu viés de análise ateve-se ao que dispõe a Resolução ConsUni nº 37. Em 
discussão, professor Caputi solicitou a palavra e expôs seus argumentos, além de responder 
aos questionamentos dos Conselheiros. Considerando as especificidades do caso em análise, 
foram elencadas algumas propostas alternativas, a saber: 1) manter o assunto na Ordem do Dia 
para deliberação posterior mediante relatoria atual e apresentação de relatoria alternativa; 2) 
parecer do relator em manter o Ato Decisório nº 31 e 3) revogar Ato Decisório nº 31. Em votação, 
a proposta 1 foi rejeitada com 13 votos contrários, 8 favoráveis e 1 abstenção; confrontadas as 
propostas 2 e 3, venceu a 2, com 12 votos favoráveis, 8 contrários e 2 abstenções.

4. Regimento Interno da Comissão de Graduação (CG).
Professor Arnaldo apresentou parecer favorável à aprovação do Regimento, com algumas 
alterações de texto. Durante as discussões, alguns Conselheiros elencaram propostas de 
aprimoramento, dentre as quais foram acatadas pela substituta eventual do pró-reitor de 
graduação, professora Denise Consonni: a) as sugestões do relator; b) retirada da palavra: 
"especiais", no inciso IV, Art. 31; c) nova redação para o § 4º, Art. 7º: "o presidente ou outro 
membro da Comissão poderá alterar a ordem da pauta"; d) substituir a palavra "resumo" 
por "síntese cronológica" dos informes no inciso IV, Art. 23; e) no Art. 24, no lugar do termo 
"aprovação", utilizar "apreciação e eventual aprovação". Outras modificações foram sugeridas, 
encaminhadas à votação e incorporadas ao documento, tais como a supressão do voto secreto e 
do presidente da Comissão, mantendo-se para esse último somente o voto de qualidade. Houve 
amplo debate acerca do inciso VII, Art. 1º, que atribui à CG a aprovação da alocação didática 
final, enquanto que o Regimento Geral estabelece essa como sendo competência das Diretorias 
de Centro. Acordou-se que será realizada consulta à Procuradoria Jurídica nesse sentido e que 
esse Conselho recomendará ao ConsUni a revisão de sua Resolução nº 47, dadas as diversas 
manifestações para aumento da representação discente e dos técnicos administrativos na CG. 
Findas as discussões, documento foi encaminhado para votação e aprovado por unanimidade.

5. Regimento Interno e composição da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA).
Professor Jean-Jacques Bonvent apresentou parecer favorável à aprovação do presente 
Regimento, condicionado a algumas alterações no texto, principalmente no que se refere à 
substituição do termo "projeto" por "protocolo". Sem discussões, encaminhou-se para votação. 
Aprovado com 1 abstenção.
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6. Recurso à sanção aplicada ao discente de graduação Yuri Ferreira Soares.
O representante dos técnicos administrativos, Rail Ribeiro Filho, relatou contexto histórico do 
assunto, ressaltando que, segundo Nota Técnica da Procuradoria Jurídica nº 601/2011, não 
houve falha na condução do processo e não há qualquer restrição legal quanto à possibilidade de 
aplicação de sanção de suspensão sem prévia advertência. Destacou também que o aluno fora 
devidamente informado do procedimento e dos demais atos decisórios que o afetam de forma 
direta, tendo, inclusive, a possibilidade de apresentar defesa perante a comissão processante 
e recurso ao ConsEPE. Diante dos fatos, declara-se favorável à manutenção da sanção de 45 
dias de suspensão, contados a partir de 21 de setembro de 2011. O representante discente 
da graduação, João Gabriel Spir Costa, passou a palavra ao aluno Yuri que afirmou concordar 
com o fato de ser aplicada uma penalidade, mas propôs que essa fosse realizada da seguinte 
forma: que lhe fossem atribuídas 200 horas adicionais de atividades extracurriculares, para 
não prejudicar seu histórico e para que possa atuar principalmente em atividades do Grupo 1, 
de cunho comunitário e de interesse coletivo. Houve consenso quanto à pertinência da sanção 
aplicada e destacou-se que a alternativa proposta pelo discente não poderia ser considerada, 
uma vez que não está prevista em legislação interna. Após votação, o parecer do relator foi 
aprovado com 1 abstenção.

7. Minuta de Resolução que estabelece normas e procedimentos para concessão e cancelamento 
das Bolsas de Extensão da UFABC.
Professor Plínio Zornoff Táboas explicou que o documento trata de uma revisão das normas 
contempladas na Resolução ConsEPE nº 104. Destacou que foram realizadas quatro grandes 
alterações nesta, a saber: a) adequação ao Decreto Presidencial nº 7.416, de 30 de dezembro de 
2010; b) supressão da Seção II, que tratava da suspensão de bolsas; c) ampliação da validade 
das bolsas para 12 meses; d) menção da existência de editais externos. Quando questionado 
acerca da urgência de aprovação da supracitada Resolução, explicou que essa antecipação 
implica no início do processo de seleção de bolsistas em janeiro, com as respectivas alterações 
em vigor. Não houve discussão e o documento foi aprovado por unanimidade.

Em razão do avançado das horas, acordou-se que os seguintes itens do Expediente serão 
tratados na continuação dessa sessão, que ocorrerá no dia 7 de fevereiro de 2012:

- Minuta de Resolução que regulamenta a classificação e as normas para alocação dos 
laboratórios de pesquisa da UFABC.
- Alteração do anexo da Resolução ConsEPE nº 74.
- Aprovação do Catálogo de Disciplinas – edição 2011.
- Minuta de Resolução que regulamenta os procedimentos para concessão de bolsa auxílio para 
participação em eventos aos alunos bolsistas e voluntários das ações de extensão da PROEX.

Divisão de Conselhos
Secretaria Geral
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
Nº 651 - 19 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: 

Designar a servidora Ana Lúcia Crivelari, SIAPE nº 1551785, para exercer o encargo de substituta 
eventual do Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), código CD-3, no período 
de 26 de dezembro de 2011 a 05 de janeiro de 2012.

HELIO WALDMAN
Reitor 

Nº 652 - 19 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: 

Designar o servidor Álvaro Takeo Omori, SIAPE nº 1600860, para exercer o encargo de substituto 
eventual do Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), código CD-3, no período 
de 06 a 25 de janeiro de 2012.

HELIO WALDMAN
Reitor 

Nº 653 - 21 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 o Decreto nº. 94.664, de 23 de julho de 1987,  regulamentado pela 
portaria MEC nº. 475 de 26 de agosto de 1987, considerando parecer da CPPD de 21 de 
setembro de 2011, o professor abaixo relacionado 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 Sérgio Ricardo Lourenço 2605733 31/05/2011
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HELIO WALDMAN
Reitor 

Nº 654 - 21 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: 

Conceder a servidora Eliane Rocha Ferfolli, SIAPE nº 1673016, redução de jornada de trabalho 
de 40 horas semanais para 30 horas semanais, com remuneração proporcional nos termos do 
Art. 5º e 6º da Medida Provisória nº 2174-28 de 2001, de 09 de janeiro de 2012 a 22 de dezembro 
de 2012.

HELIO WALDMAN
Reitor 

Nº 655 - 21 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: 

Designar o servidor Eduardo Scorzoni Ré, SIAPE nº 1680301, para exercer o encargo de 
substituto eventual do Pró-Reitor de Extensão da UFABC, código CD-3, no período de 02 a 16 de 
janeiro de 2012.

HELIO WALDMAN
Reitor 

Nº 656 - 21 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: 

Designar o servidor Artur Zimerman, SIAPE nº 1688193, para exercer o encargo de substituto 
eventual do Coordenador do Bacharelado em Ciência e Humanidade, no período de 13 a 28 de 
janeiro de 2012.

HELIO WALDMAN
Reitor

Nº 657 - 21 DE DEZEMBRO DE 2011.
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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: 

Designar o servidor Artur Zimerman, SIAPE nº 1688193, para exercer o encargo de substituto 
eventual do Coordenador do Câmpus São Bernardo do Campo, código CD-4, no período de 13 a 
28 de janeiro de 2012.

HELIO WALDMAN
Reitor 

Nº 658 - 21 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: 

Designar o servidor Leandro Sumida Garcia, SIAPE nº 1680229, para exercer o encargo de 
substituto eventual do Assessor de Relações Internacionais da UFABC, código CD-4, no período 
de 03 a 20 de janeiro de 2012.

HELIO WALDMAN
Reitor 

Nº 659 - 21 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: 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 568 de 26 de outubro de 2011, publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC nº 188 de 01 de novembro de 2011.

Art. 2º - Nomear a Servidora Renata Tonelotti, SIAPE nº 1534023, para exercer a função de 
Secretária Executiva da Comissão de Ética da Universidade Federal do ABC, criada pela Portaria 
nº 567 de 26 de outubro de 2011.

HELIO WALDMAN
Reitor 

PORTARIAS DE 21 DE DEZEMBRO DE 2011.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pelo 
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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 660 - 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, os 
candidatos aprovados no Concurso Público, objeto do Edital       nº 32, publicado no Diário Oficial 
da União, de 27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 146, de 14 de 
dezembro 2011, publicado no Diário Oficial da União, de 16 de dezembro 2011, seção 3, página 
59, conforme anexo a presente portaria.

Anexo I

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

Nome do candidato Cód. vaga
Luiz Francisco Monteiro Leite Ciscato 0853865

Artur Franz Keppler 0853866

Nº 661 - 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 30, publicado no Diário Oficial 
da União, de 27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 148, de 14 de 
dezembro 2011, publicado no Diário Oficial da União, de 16 de dezembro 2011, seção 3, página 
59, conforme anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Ciências Biológicas – Subárea – Genômica Comparativa 

Nome do candidato Cód. vaga
Nathalia de Setta 0853867

Nº 662 - 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 33, publicado no Diário Oficial 
da União, de 27 de junho de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 150, de 14 de 
dezembro 2011, publicado no Diário Oficial da União, de 16 de dezembro 2011, seção 3, página 
60, conforme anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Ciências Química – Subárea: Química Tecnológica 

Nome do candidato Cód. vaga
Camilo Andrea Angelucci 0853868
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Nº 663 - 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 142, de 05 de dezembro 
2011, publicado no Diário Oficial da União, de 07 de dezembro 2011, seção 3, página 46, 
conforme anexo a presente portaria.

Anexo I

Cargo: Professor Adjunto – Área: Acionamentos e Máquinas Elétricas – Subárea: 
Acionamentos e Máquinas Elétricas e Eletrônica de Potência 

Nome do candidato Cód. vaga
Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho 0853869

HELIO WALDMAN
Reitor

PORTARIA Nº 664 - 27 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 03 emitida pelo Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição, 
que regulamenta a lotação dos servidores do CMCC;
• a CI da Reitoria nº 104/2011 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 
645/2011, integrante do Processo nº 23006.002037/2011-89, visto que seus dispositivos 
contrariam a legislação vigente;
• a CI do CMCC nº 328/2011 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 03 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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PORTARIA N° 665 - 27 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:

Art. 1º  Instituir Grupo de Trabalho para elaborar proposta de regulamentação sobre a atividade 
didática dos professores da UFABC, que apresente conformidade: com a legislação vigente; 
com as necessidades da graduação, da pós-graduação e da extensão; com o princípio da 
equanimidade entre todos os docentes; com a manutenção de alta produtividade em pesquisa do 
corpo docente; e com o Projeto Pedagógico da UFABC. 
Parágrafo único.  Entende-se como legislação vigente o disposto no Art. 57 da Lei nº 9.394, de 20 
de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB); a Nota/
AGU/PGF/PF-UFABC nº 611/2011; a Resolução ConsEP nº 100, de 31 de março de 2011, e as 
peculiaridades do Projeto Pedagógico da UFABC.

Art. 2º  São atribuições do GT discutir:

a) o dimensionamento da atividade didática agregada da Graduação, da Pós-Graduação e da 
Extensão em um cenário de plena implantação dos câmpus de Santo André e São Bernardo 
do Campo, provimento de todos cargos já pactuados com o MEC para esses câmpus e 
conformidade com os requisitos mínimos da legislação vigente;
b) as condições de trabalho necessárias para compatibilizar o esforço didático previsto com a 
elevada produtividade em pesquisa;
c) medidas destinadas a melhorar a eficiência na alocação do esforço didático;
d) medidas destinadas a reduzir a repetência e o seu impacto sobre a atividade didática;
e) estratégias de migração para a situação planejada.

Art. 3º  Designar os seguintes membros para sua composição, sob coordenação do primeiro:

I - Gustavo Martini Dalpian, vice-reitor;
II - Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação;
III - Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação;
IV - Plínio Zornoff Táboas, pró-reitor de extensão;
V - Joel Pereira Felipe, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas;
VI - Ronei Miotto, representante docente do CCNH no ConsUni;
VII - Marcelo Modesto, representante docente do CECS no ConsUni;
VIII - Valdecir Marvulle, representante docente do CMCC no ConsUni;
IX - Patrícia Dantoni, representante docente do CCNH no ConsEPE;
X - Emery Cleiton Cabral Correia Lins, representante docente do CECS no ConsEPE;
XI - Yossi Zana, representante docente do CMCC no ConsEPE;
XII - Oswaldo Ortiz Fernandes Júnior, representante dos técnicos administrativos no ConsUni; e
XIII - Rodrigo Reis de Oliveira, representante discente da graduação no ConsUni.

Parágrafo único.  Serão designados ainda, até 25 de janeiro de 2012, um representante de 
cada uma das seguintes categorias, indicados por seus pares:

I - coordenador de bacharelado interdisciplinar;
II - coordenador de curso de graduação; e
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III - coordenador de curso de pós-graduação. 

Art. 4º  Fica estabelecido o prazo de 120 (cento e vinte) dias para o conclusão dos trabalhos 
deste GT, a contar do dia 1º fevereiro de 2012.

Art. 5º  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 426, DE 16 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:

Art. 1º - Revogar a portaria nº 373, de 21 de novembro de 2011, publicada no Boletim de Serviço 
nº 192, de 30 de novembro de 2011, página 27.
Art. 2º - Designar o servidor Ricardo Magnusson Mussini, SIAPE 1668011, para responder como 
Fiscal Responsável pelas Atas de SRP de nºs 161 a 165/2011, processo nº 23006.000859/2011-
25, referente à aquisição de equipamentos para centrais de processamento de dados e salas 
de telecom para atender às demandas da Fundação Universidade Federal do ABC, tendo como 
substitutos os servidores Willians Barros, SIAPE 1876336 e Gustavo Sousa Pavani, SIAPE 
2566275.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 427, DE 16 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:

Art. 1º - Revogar a portaria nº 326, de 13 de outubro de 2011, publicada no Boletim de Serviço nº 
186, de 19 de outubro de 2011, páginas 21 e 22.
Art. 2º - 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 substitutos os servidores Vivian Cristina de Amorim, SIAPE 1680236 e Carlos 
Alberto Silva, SIAPE 1758431.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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PORTARIA Nº 428, DE 16 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 pelos Contratos nºs 96 e 97/2011, processo nº 23006.001311/2011-01, referentes 
à aquisição de materiais permanentes para o curso de Engenharia de Energia da Fundação 
Universidade Federal do ABC, tendo como substitutos as servidoras Juliana Tófano de Campos 
Leite Toneli, SIAPE 2605882 e Roseli Frederigi Benassi, SIAPE 1646410.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIAS DE 19 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:

Nº429 - Designar a servidora Luana Tyo Pauli Fuziy, SIAPE nº 1824681, para exercer o encargo 
de substituta eventual da Chefe da Assessoria Administrativa do NIT, nos afastamentos e 
impedimentos regulares da titular.
Nº430 - Designar o servidor Armando César Franco, SIAPE nº 1552134, para exercer o encargo 
de substituto eventual do Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT, no período de 
26 a 30 de dezembro de 2011.
Nº431 - Designar o servidor José Augusto de Almeida Gomes, SIAPE nº 1703361, para exercer 
o encargo de substituto eventual do Chefe da Seção de Redes do NTI, código FG-5, no período 
de 02 a 19 de janeiro de 2012.
Nº432 - Designar o servidor Paulo Victor Fernandes da Silva, SIAPE nº 1676311, para exercer 
o encargo de substituto eventual do Chefe da Divisão de Infraestrutura do NTI, código FG-1, no 
período de 09 a 21 de janeiro de 2012.
Nº433 - Designar o servidor Camilo Misura, SIAPE nº 1855147, para exercer o encargo de 
substituto eventual do Coordenador dos Laboratórios Didáticos de Informática, código FG-2, nos 
períodos de 26 a 30 de dezembro de 2011 e 09 a 25 de janeiro de 2012.
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MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA DE 19 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:

Nº434 - Retificar: Portaria nº 397 de 25 de novembro de 2011, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC nº 192 de 30 de novembro de 2011, página 37,
Onde se lê: Coordenador do Curso de Relações Internacionais,
Leia-se: Coordenador Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais.
Nº435 - Retificar: Portaria nº 398 de 25 de novembro de 2011, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC nº 192 de 30 de novembro de 2011, página 37,
Onde se lê: Coordenador do Curso de Planejamento Territorial,
Leia-se: Coordenadora Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Planejamento Territorial.
Nº436 - Retificar: Portaria nº 399 de 25 de novembro de 2011, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC nº 192 de 30 de novembro de 2011, página 37,
Onde se lê: Vice-Coordenador do Curso de Relações Internacionais,
Leia-se: Vice-Coordenador Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais.
Nº437 - Retificar: Portaria nº 400 de 25 de novembro de 2011, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC nº 192 de 30 de novembro de 2011, página 37,
Onde se lê: Vice-Coordenador do Curso de Planejamento Territorial,
Leia-se: Coordenador Pró-tempore do Curso de Bacharelado em Planejamento Territorial.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA n° 438 DE 20 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:

HOMOLOGAR a Avaliação de Desempenho referente ao Estágio Probatório do Servidor Docente 
do Centro de Matemática, Computação e Cognição - CMCC,  da Fundação Universidade Federal 
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do ABC, considerando-os aprovados, conforme parecer conclusivo da CPPD em seção ordinária 
realizada em 14 de Dezembro de 2011,  conforme anexo I à presente Portaria:

ANEXO I

Nome Siape Vigência
Raphael Yokoingawa de Camargo 1676329 02/02/2012

   
MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA Nº 439, DE 21 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:

Art.1º - Designar o servidor Gustavo Sousa Pavani, SIAPE 2566275, para responder como 
Fiscal Substituto pelas Atas de SRP de nºs 167 a 169/2011, processo nº 23006.000785/2011-
27, referente à eventual aquisição de solução de projeção e interatividade para atender às 
necessidades da Fundação Universidade Federal do ABC.
Art. 2º - Ficam mantidos o fiscal titular, Fernando Morais Menezes, SIAPE 1736788,  e seu 
substituto, André Aureliano Pessoa, SIAPE 1859923, designados pela Portaria 374/2011, 
publicada no Boletim de Serviço nº 192, de 30 de novembro de 2011, páginas 27 e 28.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA Nº 440, DE 21 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:

Art. 1º - Revogar a portaria nº 42, de 17 de fevereiro de 2011, publicada no Boletim de Serviço nº 
152, de 23 de fevereiro de 2011, páginas 12 e 13.
Art. 2º - Designar os servidores Ulisses Demarchi Terra, SIAPE 1669637, e Renato Tsutomu 
Koganezawa, SIAPE 1695451, para responderem como Fiscais Substitutos pelo contrato nº 
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90/2010, processo nº 23006.000645/2010-78, firmado entre a Fundação Universidade Federal do 
ABC e a empresa Construtora Hudson Ltda.
Art. 3º - Fica mantida a fiscal titular, Fabiana Carlos Pinto de Almeida, SIAPE 1669162, designada 
pela Portaria 954/2010, publicada no Boletim de Serviço nº 133, de 13 de outubro de 2010, 
página 18.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
 
PORTARIA Nº 441, DE 22 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 Paula Ayako Tiba, SIAPE 1762344, para responder como Fiscal 
Responsável pelas Atas de SRP de nºs 212 à 220/2011, processo nº 23006.000980/2011-57, 
referentes à eventual aquisição de reagentes para utilização no Laboratório de Neurobiologia da 
Fundação Universidade Federal do ABC, tendo como substitutos os servidores Alexandre Hiroaki 
Kiara, SIAPE 1676367 e Tatiana Lima Ferreira, SIAPE 1676320

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

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.
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FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2011 – CGRH

Assessoria de Relações Internacionais
Nome Período

Ana Carolina Antunes Acosta Fernandes 17/12/2011 a 01/01/2012

REPROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2011 – CGRH

Centro de Engenharia e Ciências Sociais Aplicadas
Nome Período

Artur Zimerman 26/12/2011 a 05/01/2012

CANCELAMENTO DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2011 – CGRH

Reitoria
Nome Período

Nanci Bueno Venturini 05/12/2011 a 09/12/2011
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
REFERENDA DAS DECISÕES DELEGADAS ÀS COORDENAÇÕES DOS 
CURSOS
Período: 22 de Novembro a 14 de dezembro de 2011

ADENDO

1. Aprovação do trancamento de matrícula no curso

Curso Discente Nível Período
MAT Nelson Botelho de Rezende Neto Mestrado 2011.2 e 2011.3

RETIFICAÇÃO - NORMAS DOS CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA/QUÍMICA

Retificação de TPI das disciplinas Química Integrada

Retificamos o TPI das disciplinas Química Integrada I, II e III informados nos Incisos III, IV e V do 
Art. 14 das Normas Internas da Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química, divulgados no 
Boletim de Serviço n. 191 de 23 de novembro de 2011, conforme abaixo:
Incisos III, IV e V – onde se lê: (8-0-8) leia-se (6-0-10).

WAGNER ALVES CARVALHO
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química
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CMCC
PORTARIA N° 21 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- André Ricardo Oliveira da Fonseca
- Gustavo Sousa Pavani
- Daniel Miranda Machado

Art. 2º Designar o professor Daniel Miranda Machado como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Alessandro Jacques Ribeiro.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 22 de 
janeiro de 2012, o segundo relatório até o dia 21 de janeiro de 2013 e o relatório final do estágio 
probatório até o dia 23 de julho de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 22 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Gordana Manic
- José Artur Quilici González
- Jerônimo Cordoni Pellegrini

Art. 2º Designar o professor Jerônimo Cordoni Pellegrini como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Carlos da Silva dos Santos.
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Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 04 de 
março de 2012, o segundo relatório até o dia 4 de março de 2013 e o relatório final do estágio 
probatório até o dia 03 de setembro de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 23 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Jerônimo Cordoni Pellegrini
- Gustavo Sousa Pavani
- Francisco de Assis Zampirolli

Art. 2º Designar o professor Francisco de Assis Zampirolli como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Harlen Costa Batagelo.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 04 de 
março de 2012, o segundo relatório até o dia 04 de março de 2013 e o relatório final do estágio 
probatório até o dia 03 de setembro de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 24 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:
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- Francisco de Assis Zampirolli
- Gustavo Sousa Pavani
- José Artur Quilici González

Art. 2º Designar o professor José Artur Quilici González como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Letícia Rodrigues Bueno.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 18 de 
fevereiro de 2012, o segundo relatório até o dia 17 de fevereiro de 2013 e o relatório final do 
estágio probatório até o dia 19 de agosto de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 25 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Cristian Favio Coletti
- Plínio Zornoff Táboas
- José Artur Quilici González

Art. 2º Designar o professor José Artur Quilici González como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Marcela Bermúdez Echererry.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 25 de maio 
de 2012, o segundo relatório até o dia 25 de maio de 2013 e o relatório final do estágio probatório 
até o dia 24 de novembro de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 26 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
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publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Francisco de Assis Zampirolli
- Roberto Venegeroles do Nascimento
- Jerônimo Cordoni Pellegrini

Art. 2º Designar o professor Jerônimo Cordoni Pellegrini como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Márcio Katsumi Oikawa.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 16 de 
fevereiro de 2012, o segundo relatório até o dia 15 de fevereiro de 2013 e o relatório final do 
estágio probatório até o dia 17 de agosto de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 27 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Francisco de Assis Zampirolli
- Maurício Firmino Silva Lima
- Cristian Favio Coletti

Art. 2º Designar o professor Cristian Favio Coletti como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Maria Teresa Carthery.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 04 de 
fevereiro de 2012, o segundo relatório até o dia 03 de fevereiro de 2013 e o relatório final do 
estágio probatório até o dia 05 de agosto de 2013.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 28 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Gordana Manic
- André Ricardo Oliveira da Fonseca
- Cristian Favio Coletti

Art. 2º Designar o professor Cristian Favio Coletti como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Pedro Lauridsen Ribeiro.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 14 de 
janeiro de 2012, o segundo relatório até o dia 13 de janeiro de 2013 e o relatório final do estágio 
probatório até o dia 15 de julho de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 29 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Francisco de Assis Zampirolli
- Plínio Zornoff Táboas
- Maurício Firmino Silva Lima



Pág. 35

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 196 - 28 de dezembro de 2011

Art. 2º Designar o professor Maurício Firmino Silva Lima como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Raquel Vecchio Fornari.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 30 de 
setembro de 2012, o segundo relatório até o dia 30 de setembro de 2013 e o relatório final do 
estágio probatório até o dia 01 de abril de 2014.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 30 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Gordana Manic
- Maurício Firmino Silva Lima
- André Ricardo Oliveira da Fonseca

Art. 2º Designar o professor André Ricardo Oliveira da Fonseca como presidente dessa 
Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Rodrigo Fresneda.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 14 de 
janeiro de 2012, o segundo relatório até o dia 13 de janeiro de 2013 e o relatório final do estágio 
probatório até o dia 15 de julho de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 31 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;



Pág. 36

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 196 - 28 de dezembro de 2011

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Plínio Zornoff Táboas
- Jerônimo Cordoni Pellegrini
- José Artur Quilici González

Art. 2º Designar o professor José Artur Quilici González como presidente dessa Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Silvia Cristina Dotta.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 27 de 
janeiro de 2012, o segundo relatório até o dia 26 de janeiro de 2013 e o relatório final do estágio 
probatório até o dia 28 de julho de 2013.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

PORTARIA N° 32 – 19 DE DEZEMBRO DE 2011

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores docentes estáveis para a composição da Comissão de 
Avaliação de Estágio Probatório dos Docentes do CMCC:

- Cristian Favio Coletti
- Gordana Manic
- André Ricardo Oliveira da Fonseca

Art. 2º Designar o professor André Ricardo Oliveira da Fonseca como presidente dessa 
Comissão.

Art. 3º O docente que completará 12 (doze) meses em atividade e que será submetido a essa 
avaliação é: Vladislav Kupriyanov.

Art. 4º Os avaliadores deverão apresentar o relatório deste primeiro período até o dia 23 de 
janeiro de 2012, o segundo relatório até o dia 22 de janeiro de 2013 e o relatório final do estágio 
probatório até o dia 24 de julho de 2013.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição
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PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
PORTARIA PU Nº 03/2011 - 22 DE DEZEMBRO DE 2011

O Prefeito Universitário da Fundação Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria 
nº 483 de 13 de setembro de 2011, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 14 de 
setembro de 2011, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 

RESOLVE:

Art. 1º – Prorrogar o prazo para conclusão dos trabalhos do Grupo de Trabalho Áudio/Vídeo/
TI, instituído pela Portaria PU Nº 01/2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC em 
09/11/2011, em 60 dias.

Júlio Francisco Blumetti Facó
Prefeito Universitário
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COMITÊ DE APOIO À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SINOPSE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da V reunião de 2011 do 
Comitê de Apoio à Tecnologia da Informação (CATI), realizada em 9 de dezembro, às 9h, na sala 

de reuniões da Reitoria (Câmpus Santo André da UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar).

Pauta

Informes
O Vice-Reitor e Presidente do CATI informa a instituição do Grupo de Trabalho de Software Livre 
(GT-Livre), com atuação em nível estratégico e tático, pela Portaria nº 604/2011, emitida pela 
Reitoria e publicada no Boletim de Serviço da UFABC nº 192, de 30/11/2011, páginas 12 e 13. 
A representante da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI), 
uma das membras do GT-Livre, informa que sua primeira reunião será em 12/12/2011. Informa o 
recebimento da CI UAB/UFABC nº 016/2011, cujo assunto é "Manutenções necessárias do Tidia". 
São distribuídas cópias aos membros e discutido seu teor.

1. Minuta de Resolução de criação do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (CETIC), que será submetida à aprovação do Conselho Universitário (ConsUni) em 
sua IV sessão ordinária de 2011, em 13/12/2011.
Os membros do CATI revisam o conteúdo da minuta de resolução de criação do CETIC, que 
será submetida à aprovação do ConsUni em sua IV sessão ordinária de 2011, em 13/12/2011. 
Propõem algumas sugestões de alteração, relativas às competências e à composição do Comitê, 
que serão comunicadas ao relator do item na referida sessão do ConsUni, professor Guiou 
Kobayashi, um dos representantes docentes do CMCC nesse Conselho.

2. Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTI) 2010-2011: avanços 
realizados até agora;

3. PDTI 2012-2013: desafios e planejamento.
O Coordenador Geral do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) e Vice-Presidente do CATI 
expõe e comenta dados e informações referentes às atividades e progressos realizados pelo NTI 
em 2011, em perspectiva comparada aos de anos anteriores. Apresenta, também, os desafios e 
o planejamento para o biênio 2012-2013, que deverão ser registrados no próximo PDTI. Destaca-
se o crescimento exponencial e o investimento maciço na área de TIC, cujo orçamento em 2011 
foi da ordem de 12 milhões de reais. Em seguida, os membros discutem questões relativas aos 
serviços prestados pelo NTI – inclusive se é de sua competência o suporte a bens oriundos de 
projetos financiados por fontes externas, como órgãos de fomento – além de outras, como gestão, 
custos e aquisição de equipamentos de ponta, considerada estratégica para a consecução do 
lema da Universidade (Universidade de ponta para o Século XXI). Solicita-se que, em reunião 
a ser realizada na segunda quinzena de janeiro de 2012, seja apresentado um relatório do uso 
de telefonia e de impressão; proposta uma minuta de regimento interno do CETIC; e iniciada a 
elaboração do PDTI 2012-2013, mediante consulta à comunidade universitária.

Camila Binhardi Natal
Assessora Executiva da Vice-Reitoria


