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O Boletim de Serviço da Fundação Universidade Federal do ABC, é destinado a dar publicidade 
aos atos e procedimentos formais da Instituição.

Referências:

Lei nº 4.965, de 5 de maio de 1966.

Dispõe sobre a publicação dos atos relativos aos servidores públicos e dá outras providências. 
Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, v. 112, nº 157, p. 4.971, de 10 de maio de 
1966. Seção I, pt. 1.

Portaria nº 1, de 02 de janeiro de 2007 - UFABC 

Institui o Boletim Mensal de Serviço da Fundação Universidade Federal do ABC.

Portaria nº 82, de 15 de fevereiro de 2013 - UFABC

Altera a periodicidade de semanal para bissemanal e o prazo de inclusão de matérias no Boletim 
de Serviço, a partir de 20 de fevereiro de 2013, conforme tabela abaixo.

Data de publicação do Boletim Envio das matérias

terça-feira Até o final da tarde de quinta-feira da semana anterior

sexta-feira Até o final da tarde de terça-feira da mesma semana

Produção e Edição
Assessoria de Comunicação e Imprensa

4437-8450 / 4437-8498
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CONSUNI
ATO DECISÓRIO Nº 62 – 26 de fevereiro de 2013

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC (UFABC), no uso de suas atribuições legais, considerando as deliberações ocorridas na 
continuação da III sessão ordinária, realizada no dia 26 de fevereiro de 2013 e ainda:

• a Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano 
de Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior, de que 
trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do 
Ensino Básico Federal, de que trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a 
contratação de professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei no 8.745 
de 9 de dezembro de 1993; sobre a remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006; altera 
remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera as Leis nos 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de janeiro 
de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 
8 de setembro de 2006, 12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; 
revoga o art. 4o da Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012; e dá outras providências;

• a Nota Técnica Conjunta nº 01/2013 emitida pela Secretaria de Educação Superior, Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica, Subsecretaria de Assuntos Administrativos do 
Ministério da Educação (SESu/SETEC/SAA/MEC).

DECIDE:

Aprovar o edital de Condições Gerais de Concurso Público para Provimento de Cargo Efetivo de 
Professor Auxiliar – nível I, da Carreira do Magistério Superior, conforme Anexo A.

HELIO WALDMAN 
Presidente 

ANEXO A

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

EDITAL DE CONDIÇÕES GERAIS DE CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO DE PROFESSOR AUXILIAR– NÍVEL I, DA 
CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR 

O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições legais torna 
público o presente Edital de Condições Gerais que nortearão a abertura de inscrições para 
Concurso Público Provas e Títulos destinado ao provimento de vagas, em caráter efetivo, de 
cargos de Professor Auxiliar – Nível I da Carreira do Magistério Superior da Universidade Federal 
do ABC - UFABC, com execução na forma, nos termos, nas instruções e nas regras estabelecidos 
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neste Edital. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. O concurso será regido por este Edital e realizado em local a ser definido pela UFABC, na 
cidade de Santo André.

1.2. A inscrição do candidato implicará ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar desconhecimento.

1.2.1. Os procedimentos básicos deste concurso serão operacionalizados pela Secretaria 
Geral – Divisão de Concursos.

1.3. As datas, horários e locais de realização das provas serão divulgados somente no site 
www.ufabc.edu.br.

1.4. O acompanhamento dos editais, avisos e comunicados referentes ao concurso público é 
de responsabilidade exclusiva do candidato, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.

1.4.1. Todos os horários estabelecidos, ou que a Comissão Julgadora vier a estabelecer, 
terão como referência o horário de Brasília.

1.5. Para maior segurança do candidato, quaisquer outras informações sobre o concurso, 
exceto as mencionadas nos itens 1.3 e 1.4, deverão ser obtidas na Divisão de Concursos da 
UFABC ou pelo e-mail: concursos@ufabc.edu.br 

2. DO REGIME DE TRABALHO

2.1. O regime de trabalho, de acordo com o Art. 20, da Lei nº 12.772/2012, será o de 40 
(quarenta) horas semanais de trabalho, em tempo integral, com dedicação exclusiva às 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão institucional. 

2.1.1. O regime de 40 (quarenta) horas com dedicação exclusiva implica o impedimento do 
exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada, com as exceções previstas na 
Lei nº 12.772/2012.

2.2. Tendo em vista a natureza interdisciplinar e multicampi da UFABC, fica a cargo dos órgãos 
competentes a atribuição das disciplinas a serem ministradas.

3. DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO

3.1. São atribuições sumárias do cargo: planejar, elaborar, executar, coordenar e avaliar as 
atividades relacionadas com o processo de ensino-aprendizagem, à pesquisa e à extensão 
universitárias pertinentes à sua formação acadêmica.

3.2. Ainda, conforme dispõe a Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, em seu art. 43, os 
docentes incumbir-se-ão de:

a) estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 
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reflexivo;

b) formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em setores 
profissionais e para participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na 
sua formação contínua;

c) incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento 
da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o 
entendimento do homem e do meio em que vive;

d) promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de 
outras formas de comunicação;

e) suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a 
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 
estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;

f) estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e 
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação 
de reciprocidade;

g) promover a extensão aberta à participação da população visando à difusão das conquistas 
e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na 
instituição.

4. DAS FASES DO CONCURSO

4.1. O Concurso Público para a Carreira do Magistério Superior da UFABC constará das 
seguintes etapas:

4.1.1. Inscrição – sujeita à homologação.

4.1.2. (I) Prova Escrita – de caráter eliminatório e classificatório.

4.1.3. (II) Prova de Análise de Currículo – de caráter classificatório.

4.1.4. (III) Prova de Defesa de Projeto de Pesquisa – de caráter eliminatório e classificatório.

4.1.5. (IV) Prova de Didática – de caráter eliminatório e classificatório.

5. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

5.1. Ter sido aprovado no concurso.

5.2. Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, nesse caso, o candidato deve estar amparado 
pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, nos termos do § 1º, do art. 12, da Constituição Federal.

5.2.1. O candidato estrangeiro, legalmente habilitado, deverá apresentar o visto permanente 
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no momento da posse.

5.3. Ser portador do título de doutor com validade nacional no ato da posse. Para diplomas 
estrangeiros será necessário apresentá-lo revalidado (reconhecido) por Instituição de Ensino 
Público Superior vinculada ao Ministério da Educação (MEC), o que o torna oficialmente válido 
em território brasileiro. Tal revalidação (reconhecimento) atende ao disposto no Art. 48 da Lei nº 
9.394, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 20 de dezembro de 1996. 

5.4. Estar em dia com as obrigações eleitorais, em caso de candidato brasileiro.

5.5. Apresentar Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, em caso de 
candidato brasileiro do sexo masculino.

5.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

5.7. Apresentar os documentos que se fizerem necessários na ocasião da posse.

5.8. Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer 
órgão público ou entidade das esferas federal, estadual ou municipal.

6. DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO

6.1. A inscrição será efetuada mediante preenchimento de requerimento dirigido ao Reitor da 
Universidade Federal do ABC, que constará no site www.ufabc.edu.br no período de inscrições. 

6.1.1. O requerimento deverá ser acompanhado dos seguintes documentos:

a) cópia autenticada de diploma de doutorado, ou certificado de homologação por 
autoridade competente constando a informação que o candidato faz jus ao título de doutor;

b) cópia autenticada de documento de identificação pessoal;

c) cópia do comprovante de recolhimento da taxa de inscrição no valor de R$ 183,00 
(cento e oitenta e três reais);

d) Curriculum Vitae e/ou Lattes - 3 (três) vias;

e) memorial com no máximo 8 (oito) páginas comentando as principais realizações do 
candidato, dando ênfase à produtividade científica, capacidade para  produção de material 
didático e habilidade de trabalho em grupos interdisciplinares – 3 (três) vias;

f) Projeto de Pesquisa correlacionado, referenciado e contextualizado às tendências 
contemporâneas da área/subárea pretendida, bem como ao Projeto Pedagógico da 
UFABC - disponível no site www.ufabc.edu.br – com no máximo 12 (doze) páginas, em 3 
(três) vias.

6.1.2. O recolhimento deverá ser realizado apenas nas agências do Banco do Brasil, até 
o último dia de inscrição divulgado no Edital específico, mediante Guia de Recolhimento 
da União (GRU), disponível no site do Tesouro Nacional (www.tesouro.fazenda.gov.br), 
constando: 
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a) código UG/Gestão: 154503/26352; 

b) código de recolhimento: 28883-7; 

c) número de referência: 620 + número do Edital com três dígitos, exemplo 620020 para 
Edital nº 020; 

d) competência: (mês do depósito); 

e) vencimento: (data do depósito); 

f) CPF;

g) nome do candidato.

6.1.3. Caso o vencimento da GRU coincida com feriado, a mesma deverá ser paga 
antecipadamente.

6.2. A UFABC reservará o percentual mínimo de 5% (cinco por cento) das vagas aos candidatos 
portadores de necessidades especiais, exceto nos casos de editais com apenas 1 (uma) vaga, 
conforme dispõe o parágrafo 1º, do art. 37, do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, 
desde que no momento da inscrição no concurso declararem tal condição.

6.2.1. Nesses casos, o interessado deverá, necessária e obrigatoriamente, juntar relatório 
médico detalhado e recente ao ofício de requerimento da inscrição, que indique espécie e 
grau ou nível da deficiência de que é portador e sua provável causa ou origem, com expressa 
referência ao código da Classificação Internacional de Doenças (CID). 

6.2.2. Caso a aplicação do percentual de que trata o item 6.2. resulte em número fracionado, 
este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. 

6.2.3. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos no que tange ao horário de início, 
ao local, ao conteúdo e à correção das provas, assim como aos critérios de avaliação e 
aprovação. 

6.2.4. A vaga reservada, mas não preenchida por candidato portador de necessidades 
especiais, poderá ser ocupada pelos demais candidatos habilitados, com a estrita 
observância da ordem de classificação do concurso.

6.3. Os candidatos portadores de necessidades especiais que necessitem de adaptações às 
condições de realização das provas deverão indicá-las claramente no momento da inscrição; as 
solicitações de adaptação serão atendidas dentro dos critérios de viabilidade e razoabilidade.

6.4. Para efetivar inscrição, o candidato deverá remeter a documentação exigida no subitem

6.1.1, exclusivamente via SEDEX ou similar, com a data máxima de postagem até o último 
dia de inscrição, endereçado à:

Fundação Universidade Federal do ABC
Divisão de Concursos/Secretaria Geral
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Avenida Atlântica, 420
Valparaíso - Santo André - SP
CEP: 09060-000

6.5. Não será aceita alteração de opção da área/subárea do concurso após a efetivação da 
inscrição.

6.6. Não será aceita inscrição realizada pessoalmente, via fax e/ou por correio eletrônico.

6.7. As informações prestadas na solicitação de inscrição são de inteira responsabilidade do 
candidato. Poderá ser excluído do concurso, a qualquer tempo, o candidato que fornecer dados 
que se comprovem inverídicos.

6.8. Ao inscrever-se, o candidato automaticamente aceita e declara que os documentos 
exigidos no presente Edital, comprobatórios dos requisitos básicos e indispensáveis para 
investidura no cargo, serão apresentados por ocasião da posse.

6.9. Os candidatos que se inscreverem para mais de uma vaga deverão estar cientes de que 
a UFABC não se compromete a resolver eventuais problemas de coincidência de datas e/ou 
horários de provas.

6.10. É expressamente proibida a complementação da documentação exigida no Edital, fora do 
prazo fixado para inscrição.

7. DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

7.1. Poderá pleitear a Isenção da Taxa de Inscrição o candidato que:

a) estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
CadÚnico, de que trata o Decreto nº 6135, de 26 de junho de 2007; e

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto supracitado.

7.1.1. A isenção deverá ser solicitada mediante observação no requerimento de inscrição, 
disponível no site www.ufabc.edu.br, constando Número de Identificação Social (NIS) 
atribuído pelo CadÚnico e declaração do candidato de que é membro de família de baixa 
renda.

8. DA HOMOLOGAÇÃO DA INSCRIÇÃO

8.1. O Reitor da UFABC encaminhará a documentação recebida à Comissão de Homologação 
de Inscrição por ele nomeada. Caberá a essa, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o 
encerramento das inscrições, verificar se as condições do Edital foram satisfeitas. Mediante 
parecer circunstanciado, recomendar-se-á ou não a homologação da inscrição pretendida.

8.2. O candidato que apresentar a documentação incompleta, incorreta ou incompatível com 
a exigida terá sua inscrição indeferida. O mesmo aplicar-se-á caso não sejam cumpridos os 
prazos de inscrição e envio da documentação.

8.3. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada no site 
www.ufabc.edu.br.
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9. DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

9.1. Na data, local e horário indicados - item 1.3. - o candidato deverá entregar à Divisão de 
Concursos, 3 (três) vias de uma listagem elencando 30 (trinta) itens de seu currículo que 
considerar mais relevantes. Juntamente com esta listagem, o candidato deverá entregar 
1 (uma) cópia dos documentos comprobatórios referentes a cada um dos itens por ele 
destacados.

9.1.1. No caso de livros, teses e/ou documentos com mais 50 (cinquenta) páginas, não é 
necessária apresentação de cópia, bastando a entrega do documento original. Esse será 
devolvido conforme instruções do item 9.5.1. 

9.2. É dispensada a autenticação prévia dos documentos comprobatórios do currículo, ficando 
o candidato responsável pela autenticidade dos documentos e veracidade das informações 
prestadas.

9.3. Recomenda-se aos candidatos não entregarem documentos em via original.

9.4. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer na data, local e horário das 
provas constantes no item 1.3. munido dos documentos comprobatórios. 

9.5. Ao término do processo seletivo de cada área, os documentos comprobatórios poderão ser 
retirados na Divisão de Concursos pelo candidato ou por outrem, previamente autorizado.

9.5.1. O candidato terá 30 (trinta) dias, a contar da homologação dos resultados, para 
retirar os documentos comprobatórios. Após esse prazo, os mesmos serão fragmentados 
e encaminhados para reciclagem. A UFABC não enviará os documentos via correio aos 
candidatos.

10. DA COMISSÃO JULGADORA

10.1. A Comissão Julgadora de cada área/subárea será composta por, no mínimo, 3 (três) 
membros titulares e 2 (dois) suplentes que possuam, ao menos, o título de doutor. Será 
homologada pela Comissão de Vagas de Concursos para Docentes e nomeada pelo Reitor, que 
também indicará o presidente. 

10.2. À Comissão Julgadora caberá examinar os títulos apresentados, acompanhar as provas 
da seleção pública e elaborar a lista com a classificação dos candidatos, de modo que não 
ocorram empates no resultado final.

10.3 A Comissão Julgadora deverá emitir tantas atas quantas forem necessárias para registrar 
todas as atividades e fundamentações utilizadas no desenvolvimento do concurso.

11. DA PROVA ESCRITA

11.1. A Prova Escrita, de caráter eliminatório e classificatório, valerá de 0 (zero) a 10 (dez) e 
versará sobre o conteúdo programático referente à área/subárea escolhida no momento da 
inscrição. Poderá ser composta de questões objetivas e/ou dissertativas onde constará o valor 
de cada questão. Caso a prova conste de uma única dissertação, será atribuída a pontuação 
de acordo com o Anexo I.
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11.1.1. A duração da Prova Escrita será definida pela Comissão Julgadora no início da prova 
com duração máxima de até 04 (quatro) horas. A mesma terá peso 1 (um) para o cálculo da 
média final e será realizada sem a identificação do candidato na folha de respostas, de modo 
que a correção seja realizada às cegas.

11.1.2. A Prova Escrita deverá ser redigida de forma clara e legível, utilizando caneta 
esferográfica azul ou preta.

11.1.3. Durante a realização da Prova Escrita não serão permitidas consultas bibliográficas 
de qualquer espécie nem a utilização de máquina calculadora ou de qualquer equipamento 
eletrônico.

11.2. O candidato deverá comparecer ao designado local de prova, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) minutos, munido de documento de identidade (original) em perfeitas condições, de 
forma a permitir sua identificação com clareza.

11.3. A Prova Escrita tem como objetivo avaliar a competência do candidato na utilização de 
conceitos, técnicas e suas inter-relações, de acordo com a área/subárea de conhecimento em 
exame, bem como avaliar sua capacidade de argumentação e crítica, domínio conceitual e 
vocabulário da área/subárea, considerando também: 

a) a apresentação (introdução, desenvolvimento e conclusão); 

b) o conteúdo (desenvolvimento do tema, organização, coerência e clareza de ideias); 

c) a linguagem (uso adequado da terminologia técnica, propriedade, clareza, precisão e 
correção gramatical).

11.4. O candidato não poderá alegar desconhecimento acerca da data, local e horário de 
realização da prova como justificativa de sua ausência.

11.5. Será excluído do Concurso Público o candidato que:

a) apresentar-se após o horário de início ou não comparecer na data de realização das 
provas, por qualquer que seja o motivo alegado;

b) realizar consultas a materiais impressos ou eletrônicos;

c) não entregar as folhas da prova escrita;

d) não apresentar documento de identidade original (em caso de extravio, deverá apresentar 
boletim de ocorrência);

e) ausentar-se da sala de provas, antes do término, sem a devida autorização;

f) utilizar quaisquer tipos de equipamento eletrônico de comunicação ou similares;

g) portar armas de qualquer natureza, mesmo que possua o respectivo porte;

h) utilizar-se de meios ilícitos para obter vantagens durante as provas;
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i) perturbar a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer pessoa 
envolvida na realização das provas.

11.6. Será classificado, para as fases seguintes do concurso, o candidato que obtiver nota na 
Prova Escrita igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero). 

11.6.1 A quantidade de candidatos aprovados não deve ser maior que: a) 6 (seis), no caso de 
haver apenas uma vaga; b) 3 (três) vezes o número de vagas, nos casos dos concursos com 
2 (duas) ou mais vagas.

11.7. O resultado da Prova Escrita, bem como o horário das provas subsequentes, serão 
comunicados no local de realização da prova. 

11.7.1. Os candidatos não aprovados para participar das demais provas estarão 
automaticamente eliminados do concurso. 

12. DA PROVA DE ANÁLISE DE CURRÍCULO

12.1. A Prova de Análise de Currículo basear-se-á na análise do currículo previamente 
entregue por ocasião da inscrição, devidamente acompanhado das cópias dos documentos 
comprobatórios.

12.2. A Prova de Análise de Currículo terá caráter classificatório;

12.2.1. Para fins de pontuação, serão considerados somente os itens relacionados no Anexo 
II deste Edital, respeitando os respectivos valores ali indicados.

12.3. A Comissão Julgadora de cada área/subárea determinará o horário e o local para a 
realização da Prova de Análise de Currículo em sessão não pública.

12.4. A Prova de Análise de Currículo terá nota de 0 (zero) a 10 (dez), sendo a nota final de 
cada candidato a média aritmética das notas atribuídas por cada membro, e terá Peso 3 (três) 
para o cálculo da média final.

13. DA PROVA DE DEFESA DE PROJETO DE PESQUISA

13.1. A Prova de Defesa de Projeto de Pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório, 
será realizada em sessão registrada por meio de gravação de voz, para efeito de registro e 
avaliação.

13.1.1. O candidato poderá escolher a forma de abordagem e a apresentação de Defesa do 
Projeto de Pesquisa;

13.1.2 A UFABC disponibiliza equipamento para apresentação em datashow; caso opte pelo 
uso de outro tipo de recurso audiovisual, o mesmo deverá ser providenciado pelo próprio 
candidato.

13.1.2.1. A responsabilidade pelo manuseio do equipamento e compatibilidade de 
softwares é do próprio candidato.
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13.1.3. Cada avaliador atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez) à Prova de Defesa de Projeto de 
Pesquisa conforme Anexo III, sendo a nota final de cada candidato a média aritmética das 
notas atribuídas por cada membro, e terá peso 3 (três) para o cálculo da média final.

13.2. Quando houver mais de um candidato classificado para a Prova de Defesa de Projeto de 
Pesquisa, o critério estabelecido para a sequência das apresentações será a numeração da 
inscrição divulgada em sua homologação.

13.3. A Prova de Defesa de Projeto de Pesquisa dar-se-á em sessão pública, no entanto, será 
vedada a presença dos demais candidatos;

13.4. A Prova de Defesa de Projeto de Pesquisa consistirá em apresentação oral, com duração 
de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos, seguida de arguição pela Comissão Julgadora durante, no 
máximo, 10 (dez) minutos, sendo assegurado igual prazo para resposta.

13.5. Os examinadores avaliarão: 

a) propostas de trabalho em ensino, pesquisa e extensão, incluindo objetivos e metodologia;

b) capacidade de reflexão sobre a própria vida acadêmica.

14. DA PROVA DIDÁTICA

14.1. A Prova Didática, de caráter eliminatório e classificatório, versará sobre tópicos referentes 
ao conteúdo programático da área/subárea escolhida no momento da inscrição. Será atribuída 
nota de 0 (zero) a 10 (dez) conforme Anexo IV, sendo a nota final de cada candidato a média 
aritmética das notas atribuídas por cada membro, e terá peso 3 (três) para o cálculo da média 
final.

14.1.1. O sorteio do ponto a ser exposto será feito por cada candidato, com antecedência 
mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação à primeira apresentação.

14.1.2. A aula será registrada por meio de gravação de voz, para efeito de registro e 
avaliação.

14.2. A ordem dos candidatos para a Prova Didática será a mesma da Prova de Defesa do 
Projeto de Pesquisa.

14.3. A Prova Didática é pública, todavia, vedada a presença dos demais candidatos.

14.4.  Cada candidato disporá de, no mínimo, 40 (quarenta) e, no máximo, 50 (cinquenta) 
minutos, rigorosamente cronometrados, para apresentação de sua aula.

14.4.1. O candidato que não cumprir o tempo mínimo ou extrapolar o tempo máximo 
estabelecido perderá pontos na avaliação da Prova Didática.

14.5. Caberá ao candidato decidir sobre a forma de abordagem e apresentação do tema 
escolhido, sendo-lhe facultado o uso de recursos audiovisuais.

14.5.1. A UFABC disponibiliza equipamento para apresentação em datashow; caso opte pelo 
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uso de outro tipo de recurso audiovisual, o mesmo deverá ser providenciado pelo próprio 
candidato.

14.6. O candidato que não comparecer à Prova Didática no horário estabelecido não terá 
outra oportunidade para realização da mesma.

14.7. Será facultado à Comissão Julgadora um período de até 10 (dez) minutos para 
arguição do candidato sobre o conteúdo da Prova Didática.

14.8. A Prova Didática tem como objetivo avaliar o candidato quanto: 

a) ao domínio do assunto;

b) à capacidade de comunicação e organização do pensamento;

c) ao planejamento e apresentação da aula e

d) à postura pedagógica. 

15. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO E DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

15.1. Cada membro da Comissão Julgadora atribuirá ao candidato uma nota de 0 (zero) a 10 
(dez) ao final de cada uma das provas. 

15.2. As notas de cada prova serão atribuídas individualmente pelos integrantes da Comissão 
Julgadora;

15.2.1. Ao término de cada sessão, caberá ao presidente da Comissão Julgadora recolher 
os formulários com as notas dos demais membros. Os mesmos deverão ser guardados em 
envelope que será lacrado pelo presidente e aberto na sessão de encerramento. 

15.3. Para cada uma das provas, o candidato terá uma nota final que será a média aritmética 
simples das notas atribuídas pelos examinadores, calculada até a segunda casa decimal, sem 
arredondamento. 

15.4. A nota final do candidato (NF), será obtida por média ponderada a partir da fórmula NF 
= [(1 x Prova I) + (3 x Prova II) + (3 x Prova III) + (3 x Prova IV)] / 10, calculada até a segunda 
casa decimal sem arredondamento.

15.5. O resultado do processo seletivo será imediatamente proclamado pelo Presidente da 
Comissão Julgadora em sessão pública após a realização de todas as provas. 

15.6. Serão considerados habilitados os candidatos que atenderem todos os critérios abaixo: 

Prova I Prova III Prova IV Média Final

nota mínima 6,0 (seis) nota mínima 7,0 (sete) nota mínima 7,0 (sete) nota mínima 7,0 
(sete)

15.6.1. Os candidatos habilitados serão classificados, dentro de cada área/subárea, em 
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ordem decrescente da maior média obtida para a menor.

15.7. Ocorrendo empate dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato que 
tiver obtido a nota final mais alta na Prova Didática, e, para subsequentes desempates, serão 
consideradas as notas finais na Prova de Defesa de Projeto de Pesquisa e na Prova de Análise 
de Currículo, obedecida essa ordem. Caso o empate persista, será classificado o candidato de 
maior idade dentre os concorrentes da mesma área/subárea. 

16. DOS RECURSOS 

16.1. O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados da Prova Escrita terá 
de fazê-lo durante o expediente do primeiro dia útil após a divulgação do resultado a que 
se refere o item 11.7., mediante requerimento formal protocolado junto ao Presidente da 
Comissão Julgadora, que o submeterá aos demais membros da Comissão Julgadora durante o 
expediente do mesmo dia da interposição do recurso.

16.2. O candidato que desejar interpor recurso contra os resultados da Prova de Análise de 
Currículo ou contra os resultados finais terá de fazê-lo no primeiro dia útil após a divulgação 
dos resultados do concurso, mediante requerimento formal fundamentado, dirigido ao Reitor, 
protocolado no mesmo endereço das inscrições.

16.3. Caberão recursos contra os pareceres e as decisões da Comissão Julgadora, somente no 
caso de irregularidades legais e inobservância das normas pertinentes ao concurso constantes 
deste Edital.

16.4. Será indeferido, preliminarmente, recurso extemporâneo, inconsistente, que não atenda 
às exigências e especificações estabelecidas neste Edital ou em outros editais relativos a este 
concurso que vierem a ser publicados.

16.5. Em hipótese alguma, será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.

16.6. O resultado do recurso será encaminhado na forma de ofício ao endereço fornecido pelo 
candidato no ato da inscrição.

17. DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS E DO PROVIMENTO DOS CARGOS

17.1. O resultado final do concurso será homologado por meio de Edital publicado no Diário 
Oficial da União (DOU), contendo a relação dos candidatos aprovados no processo seletivo 
com as respectivas classificações.

17.1.1. Os candidatos não classificados no número máximo de aprovados de que trata o 
Anexo II do Decreto nº 6.944, de 21/08/09, ainda que tenham atingido nota mínima, estarão 
automaticamente reprovados no concurso público.

17.1.2. Nenhum dos candidatos empatados na última classificação será considerado 
reprovado. 

17.2. O provimento dos cargos ficará a critério da UFABC e realizar-se-á por ato do Reitor, 
obedecendo-se a ordem de classificação dos candidatos habilitados por área/subárea de 
concurso, desde que considerados aptos física e mentalmente para o exercício do cargo.
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17.3. A UFABC se reserva o direito de proceder às nomeações em número que atenda ao 
interesse e às necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
número de vagas existentes.

17.4. Os candidatos que vierem a ser nomeados e empossados estarão sujeitos ao Regime 
Jurídico dos Servidores Civis da União, instituído pela Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e alterações 
subsequentes, e pelas normas em vigor na UFABC.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. A qualquer tempo, poderão ser anuladas a inscrição, as provas, a nomeação e a posse do 
candidato, caso seja verificada falsidade em qualquer declaração e/ou qualquer irregularidade 
nas provas e/ou nos documentos apresentados.

18.2. A UFABC não se responsabiliza pelas despesas decorrentes da participação do candidato 
em qualquer fase e/ou procedimentos deste Concurso Público.

18.3. O prazo de validade deste Concurso será de 12 (doze) meses, a contar da data de 
publicação da homologação do resultado no Diário Oficial da União, prorrogável por igual 
período, de acordo com art. 37, inciso III da Constituição Federal c/c o art. 19, do Decreto nº 
6.944, de 21/08/2009.

18.4. Durante o prazo de validade do processo seletivo, caso haja liberação de vagas,
poderá haver outra convocação de candidato classificado, obedecendo à ordem de 
classificação.

18.5. O candidato deverá manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, bem como 
seus telefones de contato, enquanto estiver participando deste Concurso e no período 
subsequente, se aprovado na UFABC. São de inteira responsabilidade do candidato os 
prejuízos decorrentes da não atualização de seus dados para contato.

18.6. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, assim como 
alterações em dispositivos legais e normativos posteriores, não serão objeto de avaliação nas 
provas deste Concurso.

18.7. Não será fornecido qualquer documento comprobatório de aprovação ou classificação do 
candidato, valendo para esse fim a publicação no Diário Oficial da União.

18.8. Os casos omissos nesse Edital serão arbitrados pela Comissão Julgadora.

HÉLIO WALDMAN
REITOR



Pág. 18

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 259 - 15 de março de 2013

Anexo I

Tabela de Pontuação para a Prova escrita 

Descrição Pontuação Máxima (10)

Grupo I - Apresentação (no máximo 2 pontos)

• Introdução 0.5

• Desenvolvimento 1.0

• Conclusão 0.5

Grupo II - Conteúdo (no máximo 6 pontos)

• Desenvolvimento do tema 2.0

• Organização 2.0

• Coerência 1.0

• Clareza de ideias 1.0

Grupo III - Linguagem (no máximo 2 pontos)

• Uso adequado da terminologia técnica 0.5

• Propriedade 0.5

• Clareza 0.5

• Precisão e correção gramatical 0.5
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Anexo II

Atribuição de Pontos para Prova de Análise de Currículo

A Prova de Análise de Currículo será baseada na atribuição de pontos à titulação, às funções 
exercidas e à produção intelectual do candidato, associadas à área/subárea do concurso. Essa 
pontuação será balizada pelos seguintes parâmetros: 

Descrição Pontuação Máxima (10)

Grupo I - Titulação (no máximo 3 pontos)

• Titulação

Grupo II - Atividades técnico-profissionais (no máximo 1 ponto)

• Coordenação de Projetos ou cursos

• Atividades Administrativas e/ou representações

Grupo III - Produção científica, artística, técnica, cultural (no máximo 4 pontos)

• Artigos em revistas nacionais indexadas

• Artigos em revistas internacionais indexadas

• Trabalhos completos apresentados em eventos nacionais

• Trabalhos completos apresentados em eventos internacionais

• Livros

• Capítulos em livros

Grupo IV - Atividade didática (no máximo 2 pontos)

• Exercício do magistério no Ensino Fundamental, Médio e/ou Superior

• Orientações (monografias, dissertações e teses)

• Cursos de extensão
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Anexo III

Tabela de Pontuação para a Prova de Defesa de Projeto de Pesquisa

Descrição Pontuação Máxima 
(10)

• Relevância e consonância do projeto de pesquisa com o Projeto 
Pedagógico da UFABC 3.0

• Relevância e atualidade do tema do projeto de pesquisa, bem como 
conhecimento, metodologia, produção técnica e científica na área 3.0

• Viabilidade do projeto de pesquisa e de seu impacto técnico e social 
em nível local, regional, nacional e internacional 2.0

• Projeção e qualidade dos resultados esperados 2.0

Anexo IV

Tabela de Pontuação para a Prova Didática

Descrição Pontuação Máxima 
(10)

• Capacidade de planejamento de aula 3.0

• Conhecimento do tema da aula 3.0

• Comunicação e síntese do assunto 4.0

ATO DECISÓRIO Nº 63 – 26 de fevereiro  de 2013

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC (UFABC), no uso de suas atribuições legais, considerando as deliberações ocorridas na 
continuação da III sessão ordinária, realizada no dia 26 de fevereiro de 2013 e ainda, 

• a Lei nº 12.772 de 28 de dezembro de 2012, que dispõe sobre a estruturação do Plano de 
Carreiras e Cargos de Magistério Federal; sobre a Carreira do Magistério Superior, de que 
trata a Lei no 7.596, de 10 de abril de 1987; sobre o Plano de Carreira e Cargos de Magistério 
do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e sobre o Plano de Carreiras de Magistério do 
Ensino Básico Federal, de que trata a Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008; sobre a 
contratação de professores substitutos, visitantes e estrangeiros, de que trata a Lei no 8.745 
de 9 de dezembro de 1993; sobre a remuneração das Carreiras e Planos Especiais do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, de que trata a Lei no 11.357, de 19 de outubro de 2006; altera 
remuneração do Plano de Cargos Técnico-Administrativos em Educação; altera as Leis nos 
8.745, de 9 de dezembro de 1993, 11.784, de 22 de setembro de 2008, 11.091, de 12 de janeiro 
de 2005, 11.892, de 29 de dezembro de 2008, 11.357, de 19 de outubro de 2006, 11.344, de 
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8 de setembro de 2006, 12.702, de 7 de agosto de 2012, e 8.168, de 16 de janeiro de 1991; 
revoga o art. 4o da Lei no 12.677, de 25 de junho de 2012; e dá outras providências;

• a Nota Técnica Conjunta nº 01/2013 emitida pela Secretaria de Educação Superior, Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica, Subsecretaria de Assuntos Administrativos do 
Ministério da Educação (SESu/SETEC/SAA/MEC).

DECIDE:

Aprovar o modelo de edital de Condições Específicas para abertura de Concurso Público para 
provimento de cargo efetivo de professor auxiliar - nível I, da Carreira do Magistério Superior.

HELIO WALDMAN 
Presidente 

MODELO

EDITAL Nº X, DE XX DE JANEIRO DE 2013

ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO 
EFETIVO DE PROFESSOR AUXILIAR - NÍVEL I, DA CARREIRA DO 
MAGISTÉRIO SUPERIOR

O Reitor da Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC), no uso de suas atribuições legais 
torna público, nos termos da Base Legal indicada, o Edital de abertura de inscrição, destinado 
a selecionar candidatos por meio de concurso público para o cargo de Professor do Magistério 
Superior nas condições e características a seguir:

Classe: Auxiliar / Nível: 1 / Regime de Trabalho: Tempo Integral (40h semanais) e Dedicação 
Exclusiva / Taxa de Inscrição: 183,00 / Período de Inscrição: XX/XX/13 a XX/XX/13 / Base Legal: 
Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 9.394/1996, 11.784/2008 e 12.772/2012, os Decretos nºs 
3.298/1999 e 6.944/2009 e as Portarias nºs 450/2002, 124/2010 e 440/2011 do MPOG / Vaga: 01 
(uma).

Remuneração:

Vencimento Básico 3.594,57

Retribuição por Titulação (doutor) 4.455,20

Remuneração Inicial (doutor) 8.049,77

De acordo com o art. 13 da Lei 12.772/2012, os docentes aprovados no estágio probatório 
concorrerão a processo de aceleração da promoção, de qualquer nível da Classe de Professor 
Auxiliar para o nível 1 da Classe de Professor Adjunto, pela apresentação de titulação de doutor.
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ÁREA:

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA:

CONDIÇÕES GERAIS:

1. A solicitação de inscrição deverá atender ao Edital de Condições Gerais.

2. O prazo de validade do concurso será de 01 (um) ano a partir da data de publicação do Edital 
de Homologação do Resultado Final do Concurso, podendo ser prorrogado por igual período.

3. As provas deverão ocorrer em até 6 (seis) meses, a contar da publicação do Edital de 
Homologação das Inscrições.

4. É parte integrante do presente, o Edital de Condições Gerais e retificações, que o candidato, 
ao se inscrever para o concurso, declara ter conhecimento.

RESOLUÇÃO ConsUni Nº 104

“O conteúdo desta Resolução foi alterado conforme errata publicada no 
Boletim de Serviço 263 de 2 de abril de 2013, devendo ser considerado, 
portanto, o arquivo corrigido”.

Normatiza os Núcleos Estratégicos de Pesquisa da UFABC

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições, considerando as deliberações ocorridas na continuação da 
III sessão ordinária de 2012, realizada em 5 de fevereiro de 2013 e, ainda:

• o disposto no Regimento Geral da UFABC, Art. 59: "Professores, alunos e pesquisadores da 
própria UFABC ou convidados poderão se organizar em Núcleos de Pesquisa com objetivos 
específicos. Parágrafo único. Os Núcleos estarão vinculados à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
poderão ter características interdisciplinares, permitindo que neles possam atuar pessoas 
vinculadas a diferentes Centros";

• o sucesso dos Núcleos Estratégicos atuais (Núcleo de Cognição e Sistemas Complexos e 
Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade) e a possibilidade de expansão;

• o fato de a pesquisa ser considerada um dos principais objetivos e missões da UFABC, de 
acordo com sua lei de criação e seu projeto pedagógico,

RESOLVE:

Art. 1° Normatizar, nos termos desta Resolução, os Núcleos Estratégicos de Pesquisa da UFABC, 
cujos objetivos são promover a produção e a divulgação de conhecimento em áreas inovadoras 
e consideradas estratégicas para universidade e incentivar a interdisciplinaridade em nível de 
excelência, característica inerente ao projeto pedagógico da instituição.
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§ 1º A principal atividade dos Núcleos será a pesquisa científica e tecnológica, desde que 
claramente vinculada à transmissão do conhecimento, por meio da interação com cursos de 
graduação, pós-graduação e atividades de extensão da Universidade.

§ 2º As atividades desenvolvidas pelos Núcleos deverão assegurar o caráter inovador de seus 
projetos, por meio da cooperação e integração interdisciplinar entre os diferentes Centros e 
demais instâncias da Universidade.

Art. 2° Compete aos Núcleos Estratégicos de Pesquisa:

I - produzir conhecimento em áreas específicas, promovendo convergência e integração entre 
as mesmas;

II - identificar e monitorar tendências de inovação no campo da pesquisa, do ensino e da 
extensão, de modo a viabilizar estudos que possam subsidiar ações e posicionamentos 
estratégicos da comunidade acadêmica;

III - agregar pesquisadores, docentes e estudantes com interesse em sua área temática, a 
fim de elaborar e incubar projetos, promover eventos científicos e atividades de extensão 
universitária relacionadas às suas áreas específicas de atuação;

IV - contribuir para o constante aprimoramento das matrizes curriculares dos cursos de 
graduação e pós-graduação, dentro do âmbito temático dos Núcleos;

V - auxiliar no planejamento e na manutenção da infraestrutura laboratorial de ensino e 
pesquisa relacionada às áreas de competência dos Núcleos.

VI - impulsionar a criação de novos programas e de novos cursos de graduação e pós-
graduação, interdisciplinares e inovadores, explorando as diversas áreas do conhecimento;

VII - consolidar, no âmbito dos Núcleos, um conjunto de programas de ensino, pesquisa e 
extensão que objetive a ampliação do repertório de formação dos graduandos e graduados;

VIII - manter diálogo constante entre a comunidade universitária e as comunidades regional, 
nacional e internacional, relacionado com as áreas temáticas de cada Núcleo;

IX - contribuir para a plena execução do projeto pedagógico da UFABC em sua premissa de 
promover a excelência científica comprometida com a inclusão social e a diversidade;

X - realizar interlocução junto a agências de fomento nacionais e internacionais (FAPESP, 
CNPq, CAPES, FINEP, etc.) visando a divulgação da UFABC e a obtenção de apoio financeiro 
e institucional às atividades de pesquisa dos Núcleos e da Universidade.

XI - subsidiar a Reitoria e as Pró-Reitorias e da UFABC com pareceres, estudos técnicos, 
análises e estatísticas para apoio a decisões institucionais.

Art. 3° As atividades dos Núcleos deverão, obrigatória e explicitamente, abranger a extensão 
universitária, o ensino e a pesquisa científica e tecnológica.

Art. 4° Os recursos humanos e orçamentários necessários para o funcionamento dos Núcleos 
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serão providos pela Universidade, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa.

Art. 5° Cada Núcleo deverá ser composto, obrigatoriamente, por docentes de no mínimo dois 
Centros da UFABC.

Art. 6° A gestão de cada Núcleo será realizada por seu respectivo coordenador, vice-coordenador 
e um conselho diretivo composto por, no mínimo, 3 docentes.

§ 1º O coordenador e o vice-coordenador serão nomeados pelo Pró-Reitor de Pesquisa.

§ 2º O conselho diretivo será escolhido pelos membros docentes do Núcleo por meio de 
consulta e nomeados pelo coordenador.

Art. 7° A duração do mandato do conselho diretivo do Núcleo será de 2 anos. Após esse período, 
uma nova consulta aos seus membros docentes deverá ser realizada.

Art. 8° Qualquer docente da UFABC poderá se associar a um Núcleo, mediante a aprovação do 
conselho diretivo do mesmo. Cada docente só poderá se associar no máximo dois núcleos.

Art. 9° A cada três anos, a Pró-Reitoria de Pesquisa abrirá editais de propostas de criação de 
novos Núcleos. As propostas deverão conter: justificativa de criação, planejamento de atividades, 
orçamento previsto e nome dos docentes inicialmente associados;

Parágrafo único. A seleção das propostas de novos Núcleos será feita por banca composta 
por, no mínimo, 60% de membros externos, nomeados pelo Pró-Reitor de Pesquisa.

Art. 10. O coordenador de cada Núcleo deverá apresentar relatórios anuais de atividades à Pró-
Reitoria de Pesquisa.

Art. 11. Após três anos da criação do Núcleo, as atividades realizadas serão avaliadas por uma 
comissão interna da UFABC, que emitirá um parecer a ser publicamente disponibilizado.

Art. 12. Os Núcleos terão existência de seis anos para a realização de suas atividades. Esse 
prazo poderá ser prorrogado por mais dois anos mediante aprovação de justificativa por uma 
comissão externa de pelo menos três membros nomeados pela Pró-reitoria de Pesquisa.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 8 de março de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente
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CONSEPE
RESOLUÇÃO ConsEPE Nº 146

Substitui a Resolução ConsEP nº 64 que estabelece regras para a dispensa por equivalência de 
disciplinas de graduação na 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 I sessão ordinária, realizada no dia 19 de fevereiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer regras para a dispensa por equivalência de disciplinas de graduação na 
UFABC.

§ 1º O aluno da UFABC poderá solicitar dispensa por equivalência de disciplinas já cursadas 
em outras Instituições de Ensino Superior (IES), autorizadas ou reconhecidas pelo Ministério da 
Educação (MEC), nas quais foi aprovado.

§ 2º No processo de reconhecimento de equivalência deverão ser respeitados os dispositivos 
legais do Decreto nº 77.455, de 19 de abril de 1976, e da Portaria MEC nº 515, de 25 de maio 
de 1979, do MEC.

§ 3º A equivalência consistirá apenas no reconhecimento dos créditos cursados para fins de 
integralização de curso e para cálculo de coeficientes de desempenho.

§ 4º O aluno deverá, obrigatoriamente, cursar na UFABC ao menos 70% (setenta por cento) do 
total de créditos necessários à integralização do curso pretendido.

§ 5º Os períodos para recebimento de solicitações de equivalência serão fixados no calendário 
acadêmico.

§ 6º As normas desta Resolução não se aplicam aos casos de mobilidade acadêmica nacional 
e internacional, regidos por Resolução própria do ConsEPE.

Art. 2º A solicitação de equivalência deverá ser realizada no Setor de Atendimento ao Aluno da 
Pró-Reitoria de Graduação (doravante, Setor de Atendimento ao Aluno) mediante preenchimento 
de formulário próprio, anexando cópia da seguinte documentação (uma cópia para cada pedido):

a) Ficha Individual da UFABC (exceto para aluno ingressante);

b) histórico escolar da instituição de origem, constando critérios e nota ou conceito mínimo para 
aprovação;

c) ementa e conteúdo programático com a especificação da carga horária teórica e prática 
(quando houver) da disciplina cursada, além da bibliografia adotada.

Parágrafo único. Os documentos originais emitidos ou autenticados por outra IES deverão 
ser apresentados juntamente com as cópias, para fins de autenticação pelo Setor de 
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Atendimento, ou deverão ser entregues cópias já autenticadas.

Art. 3º Consistem em requisitos preliminares para a dispensa por equivalência:

I. o total da carga horária da disciplina cursada deve ser igual ou maior à carga horária da que 
se pede equivalência;

II. as disciplinas devem ter sido cursadas e concluídas nos últimos 10 (dez) anos;

III. o aluno não poderá solicitar dispensa por equivalência da mesma disciplina da UFABC mais 
de uma vez;

IV. o aluno não poderá apresentar a mesma disciplina cursada em outras IES em solicitações 
de equivalência distintas;

V. A disciplina para a qual se pede equivalência deve constar nas matrizes vigentes dos cursos 
de graduação.

Parágrafo único. Excepcionalmente, havendo compatibilidade de carga horária e conteúdo, 
o aluno poderá apresentar simultaneamente um conjunto de, no máximo, 3 (três) disciplinas 
cursadas em outra IES, para dispensa por equivalência de outro conjunto de, no máximo, 3 
(três) disciplinas da UFABC.

Art. 4º O Setor de Atendimento ao Aluno encaminhará as solicitações dos alunos, anexadas à 
documentação elencada no Art. 2º, para a Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, a 
qual efetuará uma análise preliminar das solicitações e respectiva documentação, indeferindo os 
pedidos que estiverem com documentação incompleta ou não atenderem às regras básicas do 
Art.1º ou os requisitos preliminares dispostos no Art. 3º.

§ 1º A lista dos pedidos aprovados na pré-análise a que se refere o caput será divulgada 
pela Divisão Acadêmica da Graduação e as respectivas solicitações serão cadastradas e 
encaminhadas às Divisões Acadêmicas dos respectivos Centros em que estão alocados os 
coordenadores mais recentes das disciplinas para as quais se pede equivalência.

§ 2º As Divisões Acadêmicas dos Centros deverão distribuir as solicitações de equivalência aos 
coordenadores de disciplina, que serão os responsáveis pelo parecer final.

§ 3º Em casos de disciplinas nunca ofertadas, as solicitações serão enviadas para análise aos 
coordenadores de curso.

Art. 5º Serão considerados os seguintes pontos na análise da solicitação de equivalência:

I. se o conteúdo da disciplina cursada é compatível e correspondente a, no mínimo, 75% 
(setenta e cinco por cento) do conteúdo daquela de que se pede equivalência, considerando-se 
teoria e prática, quando for o caso;

II. a adequação da bibliografia apresentada;

III. aspectos didático-pedagógicos (nota que o aluno obteve na disciplina; conteúdos teórico e 
prático cursados; avaliação oficial da IES no MEC) e avaliação da formação acadêmica geral 
do aluno, em relação ao curso pretendido na UFABC.
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§ 1º Casos de indeferimento motivados pelos incisos I e II não necessitarão de qualquer 
outra justificativa por parte do professor avaliador.

§ 2º Se julgar necessário, o professor responsável pela análise da equivalência poderá 
realizar avaliação sobre o conteúdo da disciplina.

§ 3º No caso de o professor optar pela avaliação, a Divisão Acadêmica do Centro ao qual 
o docente está vinculado entrará em contato com o aluno para marcar a data da avaliação, 
com pelo menos 5 (cinco) dias letivos de antecedência.

§ 4º O parecer conclusivo deverá ser retornado pela Divisão Acadêmica dos Centros 
à Divisão Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação, de forma a estar disponível para 
ciência por parte do solicitante no Setor de Atendimento ao Aluno no período de até 60 
(sessenta) dias letivos, a partir do encerramento do prazo de recebimento dos processos de 
equivalência.

Art. 6º O lançamento do conceito "E" de equivalência, no caso de deferimento da solicitação, 
terá validade no histórico escolar do aluno ao final do quadrimestre letivo em que for divulgado o 
parecer conclusivo.

Parágrafo único. O conceito "E" de equivalência prevalecerá sobre qualquer outro conceito 
eventualmente obtido pelo aluno na disciplina.

Art. 7º Caberá recurso às solicitações indeferidas, no prazo de até 10 (dez) dias letivos, contados 
a partir do primeiro dia letivo seguinte à publicação dos resultados na página eletrônica da 
UFABC.

§ 1º Os recursos serão feitos em formulário próprio, obtido no Setor de Atendimento ao Aluno, e 
deverão apresentar:

I. fundamentação consistente; e

II. documentação comprobatória:

a) plano de ensino da disciplina apresentada na solicitação original, bem como, o de nova 
disciplina complementar cursada, se houver;

b) documentos originais que justifiquem a ausência do discente, na data agendada para a 
avaliação, se for o caso.

§ 2º Não caberão recursos para os indeferimentos motivados por reprovação na avaliação, mas 
o pedido de vista ou revisão poderá ser efetuado conforme descrito abaixo:

I. o aluno poderá solicitar vista do instrumento avaliativo, na Divisão Acadêmica do Centro 
em questão, em até 10 (dez) dias letivos após publicação do resultado do parecer na página 
eletrônica da UFABC;

II. caso não concorde com a reprovação, o aluno poderá solicitar revisão da avaliação, 
apresentando os argumentos para tal revisão;
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III. o resultado da revisão da avaliação deverá ser enviado à Divisão Acadêmica da 
Graduação, que fará sua divulgação em até 10 (dez) dias letivos após o pedido de revisão;

IV. não caberá recurso do resultado da revisão da avaliação.

§ 3º Os recursos serão encaminhados pelo Setor de Atendimento ao Aluno à Divisão 
Acadêmica da Graduação que os cadastrará e procederá a sua análise preliminar, podendo 
indeferi-los nos mesmos termos do disposto no Art. 3º, reencaminhando às Divisões 
Acadêmicas dos Centros apenas os casos justificáveis.

§ 4º As Divisões Acadêmicas dos Centros receberão os recursos e os encaminharão aos 
coordenadores dos cursos envolvidos.

§ 5º Recursos referentes a disciplinas obrigatórias dos Bacharelados Interdisciplinares serão 
encaminhados pela Divisão Acadêmica da Graduação diretamente aos coordenadores desses 
cursos.

§ 6º Os recursos deverão ser analisados num prazo máximo de até 15 (quinze) dias 
letivos após sua entrada nas Divisões Acadêmicas dos Centros ou nas coordenações dos 
Bacharelados Interdisciplinares, as quais deverão devolvê-los à Divisão Acadêmica da 
Graduação tão logo tenham sido respondidos.

§ 7º Publicadas as decisões dos recursos, não caberá nenhum tipo de revisão e as solicitações 
serão devidamente arquivadas.

Art. 8º Casos omissos serão avaliados pela Pró-Reitoria de Graduação, com apoio dos Centros e 
das Coordenações dos Bacharelados Interdisciplinares e dos cursos de formação específica.

Art. 9º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 25 de fevereiro de 2012.

HELIO WALDMAN
Presidente

SINOPSE I SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 19 de fevereiro, às 14h, 

na sala S312-1, no 3º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC (UFABC), sita 
à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Informes da Reitoria: Não ocorreram informes.

Informes dos Conselheiros:

1. Professor Klaus Werner Capelle apresentou um relatório das atividades da Comissão 
Permanente de Convênios e Overhead (CPCO) do ano de 2012. Destacou alguns aspectos como 
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a colaboração para o aprimoramento da redação em três resoluções, a saber: 1) Resolução 
ConsEPE nº 130, acerca dos convênios e overhead; 2) Resolução ConsUni nº 61, referente 
a taxa de overhead que está em tramitação; 3) Resolução ConsUni nº 4, que estabelece 
disposições a respeito do regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes, também em 
discussão no Conselho Universitário. Informou que a CPCO analisou, em 2012, 7 processos e 
todos foram aprovados por completo. Destacou que a queda no número de convênios em 2012, 
em relação a 2011, ocorreu devido à greve. Ressaltou que mesmo com o número baixo de 
processos no ano de 2012, a qualidade aumentou significativamente. Por fim, anunciou que no 
ano de 2013 serão feitos esforços para recuperar o número de convênios, porém mantendo a 
qualidade.

2. Professor Comarú comunicou sobre o Comitê de Extensão Universitária (CEU), que é um 
comitê assessor no acompanhamento da formulação da política de extensão da universidade. 
Destacou que os novos conselheiros tomaram posse no começo deste ano e na primeira reunião 
fora realizado todo o processo de aprovação e homologação dos projetos e ações de extensão 
referentes ao edital 11/2012 publicado anualmente. Receberam 53 propostas, ao todo 23 foram 
homologadas. São propostas que serão desenvolvidas no decorrer no ano de 2013. Evidenciou 
que haverá nessa semana uma reunião para avaliar a interposição de recursos de algumas ações 
e que em março possa iniciar os projetos. Destacou essa informação para que a comunidade 
acadêmica acompanhe o que está acontecendo do ponto de vista da política de extensão 
universitária.

3. Solicitou-se a promoção dos itens 1 e 2 do Expediente para a Ordem do Dia. Após secundadas, 
as propostas foram aprovadas por unanimidade.

Ordem do Dia:

1. Ata da IV sessão extraordinária de 2012, realizada nos dias 12 e 19 de setembro de 2012.
Ata aprovada por unanimidade.

2. Ata da V sessão extraordinária de 2012, realizada em 26 de setembro de 2012.
Ata aprovada por unanimidade.

3. Ata da VI sessão extraordinária de 2012, realizada em 2 de outubro de 2012.
Ata aprovada por unanimidade.

4. Ata da VII sessão extraordinária de 2012, realizada em 23 de outubro de 2012.
Ata aprovada por unanimidade.

5. Ata da X sessão ordinária de 2012, realizada em 4 de dezembro de 2012.
Ata aprovada por unanimidade com uma alteração.

6. Minuta de resolução que substitui a resolução ConsEP nº 64 que estabelece regras para a 
dispensa por equivalência de disciplinas de graduação na UFABC.

Professor Arilson da Silva Favareto iniciou seu relato com um breve histórico sobre o tema, 
elencou sugestões de alterações e declarou-se favorável à aprovação, acatadas as modificações. 
Professora Denise Consonni esclareceu o contexto do documento, acatou uma das sugestões 
do relator sobre o Art. 5º e a correção no art. 7º e solicitou mais discussões sobre as demais 
sugestões. Após discussão e sugestões de aprimoramento, votaram-se aquelas que não foram 
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acatadas pela demandante. Por fim, professor Gustavo Dalpian encaminhou o documento, com 
alterações, para votação. Aprovado com 1 abstenção.

7. Homologação do Ato Decisório ConsEPE nº 77, aprovado ad referendum, que aprovou a 
adequação do Calendário Acadêmico de graduação 2013, no que se refere à suspensão das 
atividades no dia 13 de fevereiro de 2013, quarta-feira de cinzas e substituiu o Ato Decisório 
ConsEPE nº 75. 

Professora Denise relatou que se tratava de uma adequação necessária para que o calendário 
acadêmico da UFABC estive em consonância com o calendário administrativo. No ensejo, 
comunicou também que no Boletim de Serviço do dia 20 de fevereiro será publicada uma errata 
por um erro de digitação ocorrido na versão final. Professor Valdecir Marvulle, presidindo a Mesa 
naquele momento, encaminhou para votação, sendo homologado por unanimidade.

8. Homologação da Resolução ConsEPE nº 145 que aprovou a oferta do Curso de Inserção 
Universitária e a matrícula antecipada dos alunos ingressantes em 2013 em algumas disciplinas 
dos Bacharelados Interdisciplinares, aprovada ad referendum.

Professora Denise informou que a Resolução foi elaborada durante o período de recesso em 
janeiro e foi necessária a aprovação ad referendum para se efetuar a divulgação do curso o 
quanto antes. Esclareceu que essencialmente, pretende-se apresentar a universidade para os 
alunos ingressantes e retomar alguns pontos em matérias importantes para o aluno. Informou 
a intenção da apresentação de um relatório para que esse Conselho possa ter a dimensão dos 
resultados. Encaminhado para votação, homologada por unanimidade.

Expediente:

1. Projeto Pedagógico das Engenharias.

Professor Gilberto discorreu acerca da proposta citando as diretrizes gerais do projeto, expôs 
que a justificativa do novo catálogo é a necessidade de ajustes decorrentes da implantação dos 
cursos e experiência após ministrar algumas vezes as disciplinas. Explicou ainda que procurou 
manter a estrutura das propostas de engenharia, não alterando o número total de créditos, 
mantendo-se o mínimo exigido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). Destacou que outra 
diretriz geral do Centro, mantida, é a manutenção da flexibilidade curricular com um mínimo 
de 10% dos créditos em disciplinas livres, sendo, portanto, 30 créditos nessas disciplinas. 
Elucidou que houve a preocupação em permitir que disciplinas do catálogo anterior possam 
ser aproveitadas na integralização curricular por este catálogo, não prejudicando os discentes, 
mas dando dinamismo ao aprimoramento da Matriz Curricular. Ressaltou que o catálogo deverá 
ser válido para todos os alunos que se matricularem nos cursos de engenharia a partir de sua 
publicação e todos os cursos apresentam tabelas de convalidação das disciplinas que foram 
alteradas para as novas propostas. Em discussão, houve diversos pedidos de esclarecimentos, 
os quais o relator buscou contemplar e explanar. Acordou-se que o assunto retornará à Ordem 
do Dia da próxima sessão. Professor Dalpian passou a palavra ao professor Thales Sousa, 
presidente da CPPD, que solicitou a retirada de pauta do item "Recurso contra a decisão da 
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
(ConsEPE) ao pedido de progressão funcional da professora Silvana Maria Zioni". Acatado pela 
Mesa.

2. Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia Elétrica em nível 
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de doutorado.

Professor Kamienski explicou que está sendo proposta a criação do curso de pós-graduação 
stricto sensu em Engenharia Elétrica em nível de Doutorado, pois no ano de 2010, foi aprovado 
somente em nível de Mestrado. Informou que há uma diferença na proposta atual, com o 
que foi sugerido no plano do curso nível Mestrado, explicando que existe uma proposta de 
associação temporária, por meio de um mecanismo da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), que possibilitará a parceria entre a UFABC e a Universidade 
de Campinas (Unicamp). Após discussão, momento em que diversos Conselheiros fizeram 
sugestões e questionamentos, acordou-se que o assunto retornará à Ordem do Dia da próxima 
sessão.

Considerando o avançado das horas, acordou-se que se findaria aquela sessão, passando para a 
pauta da II sessão ordinária, a realizar no dia 12 de março de 2013, os assuntos restantes desta. 
A saber:

• Proposta de plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Filosofia em nível de mestrado

• Minuta de resolução que define a metodologia geral de atribuição de siglas para as disciplinas 
de graduação da UFABC.



Pág. 32

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 259 - 15 de março de 2013

GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 134 – 11 DE MARÇO DE 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por Decreto 
da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Designar o servidor André Filipe de Moraes Batista, SIAPE nº 3660879 para exercer o encargo de 
substituto eventual do Coordenador Geral do  Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), código 
CD-3, nos afastamentos e impedimentos regulares do titular.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 135 – 11 DE MARÇO DE 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por Decreto 
da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Conceder ao servidor Frederico de Andrade Camargo, SIAPE nº 1707645, redução de jornada 
de trabalho de 40 horas semanais para 30 horas semanais, pelo período de 11 de março a 31 
de maio de 2013, com remuneração proporcional, nos termos dos artigos 5º e 6º da Medida 
Provisória nº 2174-28 de 2001. Processo: 23006.002029/2012-13.

HELIO WALDMAN
Reitor 



Pág. 33

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 259 - 15 de março de 2013

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 58 – 04 DE MARÇO DE 2013.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro  de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas  pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Anália Bethsaida Barbosa, SIAPE nº 1971113, para exercer o encargo de 
substituta eventual do Chefe do Setor de Serviços Gerais do Câmpus Santo André, código FG-4, 
nos afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Albemerc Moura de Moraes
Cargo: Técnico em Assuntos Educacionais
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1944812
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: 
Função Substituída: Coordenador Geral dos Laboratórios Didáticos Secos, vinculado à 
PROGRAD
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 15 de 14/01/2013, publicada no B.S nº 249 de 
16/01/2013
Período de Afastamento: 18/02/2013 a 28/02/2013 e de 01/03/2013 a 31/03/2013
Motivo do Afastamento: Vacância
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Gerson Luiz Grecco
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1680294
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Maurício Massao Oura
Função Substituída: Chefe da Divisão de Importação
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 28 de 28/01/2011, publicada no Boletim 
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de Serviço nº 149 em 02/02/2011.
Período de Afastamento: 04/03/2013 a 13/03/2013 e de 25/03/2013 a 28/03/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Ronny Maciel de Mattos
Cargo: Assistente em Administração
Função: FG-5-Apoio Administrativo à Reitoria e Gabinete da Reitoria 
Matrícula SIAPE: 1887799
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Flávia Alves de Oliveira
Função Substituída: Chefe da Divisão Administrativa do Gabinete da Reitoria
Código da Função: FG-2
Ato da designação de substituição: Portaria Proad nº 448 de 06/12/2012, publicada no Boletim 
de Serviço em 07/12/2012.
Período de Afastamento: 04/03/2013 a 08/03/2013 e de 11/03/2013 a 22/03/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Fátima Crhistine da Silva
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1759386
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Ivan Fiorelli dos Santos
Função Substituída: Chefe da Divisão de Registro de Diplomas
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 369 de 16/11/2011, publicada no 
Boletim de Serviço nº 191 de 23/11/2011.
Período de Afastamento: 25/03/2013 a 28/03/2013 e de 01/04/2013 a 05/04/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Paulo Victor Fernandes da Silva
Cargo: Técnico de Laboratório – Área Computação
Função: FG-4 Chefe da Seção de Sistemas 
Matrícula SIAPE: 1676311
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: André Filipe de Moraes Batista
Função Substituída: Chefe da Divisão de Datacenter
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 492 de 19/12/2012, publicada no BS  
nº248 em 09/01/2013
Período de Afastamento: 12/01/2013 a 19/01/2013
Motivo do Afastamento: Licença Gala
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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AUXÍLIO NATALIDADE

Nome do Servidor: Juan Pablo Julca Avila
Cargo: Professor 3º Grau
Matrícula SIAPE: 1761050
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Filho(a): Yohana Jiret Julca Galarreta
Data de Nascimento: 03/09/2011
Valor: R$ 492,77
Mês/ Pagamento: Março/2013
Fundamento Legal: Artigo 196, §2º da Lei nº 8.112/90. 
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PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

REGULAMENTAÇÃO CPIC

O COMITÊ DOS PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as deliberações 
ocorridas na reunião realizada no dia 29 de janeiro de 2013,

RESOLVE:

Art. 1º Os alunos de Iniciação Científica classificados em primeiro lugar na premiação dos 
melhores trabalhos em cada eixo do Simpósio de Iniciação Científica da UFABC serão 
convidados a participarem na reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC).

§ 1º O aluno convidado deverá estar matriculado em um curso da UFABC.

§ 2º Havendo disponibilidade orçamentária, o convite pode ser estendido ao segundo colocado 
de um ou mais eixos, a critério da Pró-reitoria de Pesquisa.

Art. 2º As despesas com a taxa de inscrição, confecção de pôster ou banner, diárias e passagens 
aéreas para participação na reunião serão custeadas pela Pró-Reitoria de Pesquisa, desde que 
haja disponibilidade orçamentária.

§ 1º O valor da diária concedida é igual ao valor da diária de um servidor técnico- administrativo 
da UFABC.

§ 2º Não havendo disponibilidade orçamentária para o pagamento integral das despesas com 
a taxa de inscrição, a confecção do pôster ou banner e as passagens aéreas, esse pagamento 
pode ser parcial, a critério da Pró-reitoria de Pesquisa.

Art. 3º O aluno contemplado deverá entregar formulário específico disponibilizado no site da 
Iniciação Científica, anexando os se¬guintes documentos:

I. projeto da participação do aluno no evento, com 3 cotações de passagens e pôster ou banner 
e seu detalhamento;

II. cópia do trabalho que será exposto;

III. programação do evento;

IV. carta convite da Pró-reitoria de Pesquisa para participação no evento;

V. comprovante de aceitação do trabalho

VI. declaração do aluno beneficiário da bolsa-auxílio de conhecimento e concordância com os 
ter¬mos desta resolução.

Art. 4º A concessão do auxílio estará condicionada a apresentação da documentação exigida no 
artigo 3º.
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Art. 5º O aluno deverá elaborar um relatório com as descrições das atividades realizadas e 
entregar na Pró-reitoria de Pesquisa em até duas semanas após o retorno.

§ 1º O relatório deverá relacionar as principais atividades realizadas e impressões do evento.

§ 2º Junto com o relatório, deverão ser enviados os bilhetes de embarque, recibo da 
hospedagem em nome do aluno e cópia do certificado de participação.

Art 6º A liberação dos recursos será efetuada pela Pró-reitoria de Pesquisa em forma de depósito, 
em conta corrente nominal, declarada pelo aluno beneficiário no formulário de pedido do auxílio.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 12 de março de 2013.

ADRIANO REINALDO VIÇOTO BENVENHO.
Coordenador Executivo da Iniciação Científica
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CCNH

PORTARIA Nº 12 – 11 DE MARÇO DE 2013

O presidente das Comissões Eleitorais, nomeado pelas Portarias nº 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 
11, de 07 de março de 2013, dos coordenadores dos cursos pós Bacharelados Interdisciplinares 
vinculados ao CCNH, publicadas no boletim de serviço nº 258, de 12 de março de 2013, no uso 
de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar a eleição de representantes técnico-administrativos das Plenárias dos 
cursos de Bacharelado em Ciências Biológicas, Bacharelado em Filosofia, Bacharelado em 
Física, Bacharelado em Química, Licenciatura em Ciências Biológicas, Licenciatura em Filosofia, 
Licenciatura em Física e Licenciatura em Química, nos termos do anexo I.

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

WILLIAM JOSÉ STEINLE
Presidente das Comissões Eleitorais

ANEXO I

1. Das vagas:

Chapa Vagas Mandato

Titular e suplente para representante técnico-
administrativo dos cursos supracitados Até 10% do total da plenária 2 anos

2. Do cronograma das eleições:

18 a 21/03/2013 Inscrição dos candidatos

22/03/2013 Análise e publicação das inscrições deferidas

25 a 28/03/2013 Campanha eleitoral dos candidatos

01/04/2013 Votação

02/04/2013 Apuração e divulgação dos resultados

05/04/2013 Apresentação do relatório final aos coordenadores dos cursos

3. Das inscrições

3.1. As inscrições serão efetuadas em:
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- Campus Santo André: Divisão Acadêmica do CCNH – Secretaria CCNH - 6º andar da torre 
3 do Bloco A, das 08h00 às 19h30 e;

- Campus São Bernardo do Campo – Bloco Alfa – Secretaria Acadêmica da Prograd, das 
09h00 às 21h00.

3.2. No ato de inscrição, os candidatos (titulares e suplentes) deverão preencher o formulário 
disponível e assiná-lo.

3.3. Não serão aceitas inscrições cujo formulário estiver rasurado ou preenchido de forma 
incorreta, nem as que forem entregues fora do prazo estabelecido.

Findo o período de inscrições, após análise, a Comissão Eleitoral divulgará a lista das inscrições 
deferidas no site do CCNH (http://ccnh.ufabc.edu.br).

4. Da campanha eleitoral

4.1. Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, inclusive eletrônicos, sem danificar bens da Universidade e atentando-
se às normas de ética estabelecidas.

4.2. É vetada a propaganda sonora dentro do campus da UFABC, bem como qualquer outra 
que perturbe as atividades didáticas e administrativas.

5. Da votação

5.1. Os locais e horários de votação serão definidos pela Comissão Eleitoral.

5.2. A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

5.3. Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da Comissão Eleitoral, 
o eleitor e os servidores ou discentes designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Do direito de voto

6.1. Poderão votar todos os servidores técnico-administrativos da UFABC.

7. Da apuração dos votos e da divulgação dos resultados

7.1. A apuração dos votos será realizada em sessão pública, no hall próximo à Divisão 
Acadêmica do CCNH – Secretaria CCNH, no 6º andar da torre 3 do Bloco A – Campus Santo 
André, seguida da divulgação dos resultados.

7.2. Concluídas a apuração e a contabilização dos votos, bem como analisadas as possíveis 
impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Coordenador de cada curso um 
relatório final constando histórico explicativo.

7.3. Eventuais pedidos de impugnações serão analisados pelo Presidente da Comissão 
Eleitoral, desde que protocolados na Divisão Acadêmica do CCNH no prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas a contar da data de divulgação do resultado.
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8. Disposições Finais

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

1º- titular com maior tempo de serviço na UFABC;

2º- titular de idade mais avançada;

3º- suplente com maior tempo de serviço na UFABC;

4º- suplente de idade mais avançada.

8.2. Os membros das Comissões Eleitorais são inelegíveis. Para se candidatarem, faz-se 
necessário requerer dispensa das atividades das Comissões.

8.3. Todas as divulgações serão realizadas em meio eletrônico oficial da UFABC.

8.4. OS CASOS OMISSOS SERÃO DECIDIDOS PELA COMISSÃO ELEITORAL.

WILLIAM JOSÉ STEINLE
Presidente da Comissão Eleitoral
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CETIC
SINOPSE da I REUNIÃO ORDINÁRIA do CETIC de 2013

I reunião ordinária do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I reunião ordinária de 
2013 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada em 

18 de fevereiro de 2013, às 14 horas e 13 minutos, e continuação em 20 de fevereiro de 2013, às 
14 horas e 12 minutos, ambas ocorridas na sala de reuniões da Reitoria (Câmpus Santo André da 

UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar).

Presentes em 18 de fevereiro:
Gustavo Martini Dalpian
Mauricio Coutinho
Alda Maria Napolitano Sanchez
Alexsandro Carvalho
Amaury Kruel Budri
Claudio Meneses
Denise Consonni
Rafael Rondina
Silas J. Silva (suplente)

Presentes em 20 de fevereiro:
Gustavo Martini Dalpian
Mauricio Coutinho
Alexsandro Carvalho
Amaury Kruel Budri
Claudio Meneses
Denise Consonni
Rafael Rondina
Silas J. Silva (suplente)

Ausência, justificada, em 20 de fevereiro:
Alda Maria Napolitano Sanchez

INFORMES

Professor Dalpian informou aos presentes sobre a mudança da coordenação do Núcleo de 
Tecnologia da Informação (NTI) – professor Amaury Budri assumiu em 10 de janeiro. Professor 
Amaury esclareceu que se pretende emitir relatórios quadrimestrais sobre atividades relativas ao 
NTI, para apresentação ao CETIC. A seguir, explanou sobre ações do NTI em 2013: 1 - Solução 
de redundância de datacenter. A UFABC adquiriu equipamentos para implementação de storage 
redundante. Estava prevista uma adequação do datacenter do câmpus de São Bernardo do 
Campo para, entre outras providências, acomodar uma das máquinas de storage. Essa ação 
exigiria uma comunicação confiável, acima de 1Gbps entre o câmpus Santo André e o São 
Bernardo do Campo, entretanto, não se vislumbrava a médio prazo tal capacidade. Alternativas 
para a colocação do storage vêm sendo estudadas. 2 - Cabeação de rede. Esclareceu-se não 
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ser possível realizar cabeamento de grande porte, pois tal procedimento teria que ser executado 
por pessoal da Prefeitura Universitária (PU), cuja especialização é em cabeação de energia e 
não de rede, havendo necessidade de treinamento. 3 - Redundância e Domínio Autônomo. Tais 
serviços foram ativados. 4 - Andamento do edital de computadores Itautec. Informou-se que 
todos os computadores dos blocos A e B já foram entregues. 5 - Com a palavra, Alda informou 
aos presentes sobre a proposta do governo federal de reduzir, em 10%, a despesa de 13 itens de 
custeio. Esclareceu tratar-se de um desafio institucional do qual todos os ministérios participarão 
e que as liberações de verbas estarão atreladas a essa meta de redução. Sendo alguns dos itens 
constantes no projeto relativos a telecomunicações, o CETIC e o NTI deverão elaborar estudos 
para contribuir com o projeto. 6 - A seguir Alexsandro explanou a respeito da redação de relatório 
pelo Grupo de Trabalho de Software Livre, sobre estudos realizados visando a redução de custos 
com tecnologia da informação (TI). 7 - Também informou sobre a realização do Festival Latino 
Americano de Instalação de Software Livre (FLISOL), no dia 27 de abril, com o intuito de mapear 
instituições que utilizam softwares culturais.

PAUTA

1 – Planejamento do espaço do NTI para o Bloco L. Vinculação com ações em andamento 
versus o PDI 2013-2015. Considerando-se a finalização do projeto, era necessário que o CETIC 
manifestasse se ainda haveria interesse no espaço. Ressaltou-se que, caso o Comitê optasse 
por declinar do projeto, seria necessária a feitura de um plano alternativo. A grande demanda por 
equipamentos de pesquisa, bem como a falta de espaço físico para sua alocação foram temas 
debatidos. Da mesma forma, foram discutidas questões relativas ao orçamento, possibilidade de 
execução da obra e compatibilidades com o Plano de Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI). 
O CETIC decidiu por continuar o projeto, pois não possuía elementos suficientes que mostrassem 
que a interrupção do projeto seria viável.

2 – Apreciação do texto da Política de Segurança da Informação e Comunicações (POSIC). Após 
leitura, discussão e alteração de alguns itens o texto foi aprovado por unanimidade.

3 – Regimento Interno do CETIC. Alexsandro propôs que as reuniões do CETIC fossem abertas à 
comunidade universitária, a fim de se garantir a transparência. Entretanto, essa já era garantida, 
pois os interessados em participar das reuniões já eram convidados e também as sinopses das 
reuniões publicadas no Boletim de Serviço da Universidade. Após explanações, optou-se por 
manter a dinâmica até então utilizada. O texto do regimento interno foi apresentado e aprovado 
por unanimidade.

4 – Calendário de reuniões para 2013. Optou-se pela realização de reuniões bimestrais, a se 
realizarem às terceiras quartas-feiras de cada mês.

5 – Modificações do PDTI para 2013. Apresentou-se tabela com proposta de despesas relativas 
à TI, para o exercício de 2013, de cada área da UFABC. Para melhor avaliação dos membros, 
acordou-se que o arquivo digital seria encaminhado a eles, após a reunião, para análise. A 
seguir, foi apresentada proposta de novo organograma do NTI, para conhecimento dos membros. 
Foram explicitados os critérios utilizados, tais como avaliações realizadas, consulta a servidores, 
observação da dinâmica do trabalho, visando uma organização matricial e adequação à nova 
realidade da UFABC. Com a proposta procurava-se aplicar a boa governança, bem como buscar 
a eficiência nos trabalhos realizados e prestados pelo NTI, visando, inclusive, uma melhor 
gestão de pessoas. Professor Dalpian ressaltou que, atualmente, não é possível a implantação 
da proposta, pois haveria a necessidade de adequação de funções gratificadas. Além disso, 
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recomendou ao professor Amaury consultar a Coordenação Geral de Recursos Humanos 
(CGRH), uma vez que o mapeamento de competência visava, entre outras coisas, a construção 
dos organogramas de cada área, podendo a CGRH auxiliar nesse processo.

Foram deliberados os seguintes encaminhamentos:

1- Elaboração de CI, para envio à Pró-Reitoria de Pesquisa, com deliberações realizadas e 
aval para continuação do projeto inicialmente proposto pelo professor Gustavo Pavani, então 
coordenador do NTI, considerando-se a instalação de dois containers em seu terraço.

2- Elaboração de CI, encaminhando a proposta de texto da POSIC à CPS, para avaliação e 
sugestões.

3- Envio de minuta da resolução do regimento interno do CETIC ao Conselho Universitário 
(ConsUni), para aprovação.
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COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL DO PIBID.

PORTARIA N° 01 – 08 DE MARÇO DE 2013

A Coordenadora Institucional do PIBID da Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC, 
nomeada pela portaria 358 da Reitoria de 12 de abril de 2010 e publicado no Boletim de Serviços 
nº 107 de 14 de abril de 2010, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Constituir uma Comissão, para avaliar a concessão de auxílio financeiro aos bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência para participação em eventos científicos 
e/ou culturais, conforme disposto nos Editais da CAPES Nº 02/2009 e 01/2011.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor 
essa comissão:

• Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda - Coordenação de Área de Gestão de Projetos 
Educacionais;

• Maria Candida Varone de Morais Capecchi- Representante dos Coordenadores do Edital de 
2010

• Patrícia Del Nero Velasco - Representante dos Coordenadores do Edital de 2011

Parágrafo único: Nos casos de afastamentos e/ou impedimentos, a presidência da 
Comissão será exercida pelos demais membros, segundo a ordem seqüencial acima.

Art. 3º Delegar a Comissão, poderes para julgar e aprovar o pagamento quanto ao valor do 
auxílio financeiro, se parcial, integral ou denegado.

Art. 4º Fica revogada a portaria da Coordenação Institucional do PIBID 01 de 31/10/2011.

Art. 5º Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

MIRIAN PACHECO SILVA
Coordenadora Institucional do PIBID


