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CONSUNI
ATO DECISÓRIO Nº 64 – 14 de março de 2013

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

• a obrigatoriedade de prestação de contas, conforme disposto no Art. 70 da Constituição 
Federal;

• as diretrizes estabelecidas pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conforme Instrução 
Normativa nº 63/2010; Decisão Normativa nº 119/2012 e Portaria nº 150/2012;

• o disposto no Art. 19, do Estatuto da UFABC; e

• as deliberações ocorridas em sua I sessão extraordinária, realizada no dia 14 de março de 
2013,

DECIDE:

Aprovar o Relatório de Gestão da UFABC, referente ao exercício de 2012.

HELIO WALDMAN
Presidente

Relatório de Gestão do Exercício 2012.

“ERRATA DA RESOLUÇÃO ConsUni nº 104”.

Normatiza os Núcleos Estratégicos 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 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 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. 

§ 1º  A principal atividade dos Núcleos será a pesquisa científica e tecnológica, desde que 

https://www.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/administracao/ConsUni/atodecisorio-64-relatoriodegestao2012anexo.docx.pdf
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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: 

I - produzir conhecimento em áreas específicas, promovendo sua convergência e integração; 

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 a 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 à 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 
serão providos pela Universidade, por meio da Reitoria.
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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 (três) docentes.

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

§ 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 (dois) 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 
seu conselho diretivo. Cada docente só poderá se associar, no máximo, dois núcleos.

Art. 9°  A cada três anos, a Reitoria 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% (sessenta por cento) de membros externos, nomeada pelo Reitor. 

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

Art. 11.  Após 3 (três) anos da criação do Núcleo, as atividades realizadas serão avaliadas por 
uma comissão interna da UFABC, nomeada pelo Reitor, com participação das Pró-Reitorias de 
Pesquisa, Pós-Graduação, Graduação e Extensão, 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, composta por, pelo menos, 3 (três) membros e nomeada pelo Reitor.

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

RESOLUÇÃO ConsUni Nº 105

Estabelece a Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) incidente sobre desenvolvimento de 
projetos e prestação de serviços pela UFABC, cria o Fundo Universitário para Pesquisa, Ensino e 

Extensão (FUNPEX) e institui a Comissão Permanente de Convênios (CPCo).

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

• o estudo realizado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 430, de 7 de maio de 
2010;

• a Lei nº 8.958/94 e do Decreto nº 7.423/2010, que dispõem sobre as relações entre as 
instituições federais de ensino superior e as fundações de apoio;

• a Lei nº 10.973/2004 e do Decreto 5.563/2005, que dispõem sobre incentivos à inovação e à 
pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo;

• a Resolução ConsUni nº 4/2007, que dispõe sobre a participação remunerada de docentes 
em regime de dedicação exclusiva em atividades previstas em convênios, contratos, acordos 
ou outros instrumentos legais;

• o Ato Decisório nº 21, de 10 de fevereiro de 2011, que aprova o credenciamento da Fundação 
de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) como fundação de apoio da UFABC, para o biênio 
2011/2013; e

• as deliberações ocorridas em sua I sessão extraordinária, realizada em 14 de março de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º Incidirá Taxa de Ressarcimento Institucional (TRI) sobre os projetos ou trabalhos 
acordados entre a UFABC e entidades privadas ou da administração pública indireta, com 
personalidade jurídica de direito privado.

§ 1º A TRI corresponderá ao percentual a ser aplicado sobre os valores para remuneração dos 
projetos ou trabalhos referidos no caput.

§ 2º A TRI será de 18% (dezoito por cento), sendo estabelecido o percentual máximo de 
10% (dez porcento) para a fundação de apoio credenciada, nos casos em que seu auxílio for 
requerido.

§ 3º Não havendo interveniência da fundação de apoio nos projetos ou contratos, a TRI 
permanecerá em 18% (dezoito por cento).

§ 4º Os impostos devidos não estão contemplados na TRI e incidirão sobre o custo total do 
projeto.

Art. 2º No âmbito da UFABC, utilizar-se-á a denominação Termo de Colaboração Técnico-
Científico (TCTC) para retratar acordos ou ajustes que a instituição venha a celebrar com a 
iniciativa privada e que envolva:

I - interesse institucional no projeto e interinstitucional na execução do objeto;

II - cooperação técnico-científica para desenvolvimento de novos produtos, tecnologias e/ou 
pesquisas;

III - regime de mútua cooperação;
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IV - objetivos comuns; e

V - transferência de recursos oriundos da iniciativa privada.

Parágrafo único. As etapas a serem cumpridas para a celebração de TCTC no âmbito 
da UFABC estarão previstas no fluxo operacional, que será disponibilizado pela CPCo 
(Comissão Permanente de Convênios).

Art. 3º Fica constituído o FUNPEX (Fundo Universitário para Pesquisa, Ensino e Extensão) ao 
qual será destinada parcela da TRI incidente sobre os projetos e trabalhos desenvolvidos pela 
UFABC nos casos previstos no Art. 1º.

§1º O FUNPEX terá a finalidade de prover recursos para o incentivo e o apoio de projetos 
e atividades de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para o enriquecimento da vida 
acadêmica universitária.

§2º O FUNPEX será administrado, coordenado e executado por um Conselho Gestor (CG), que 
deverá apresentar ao Conselho Universitário um relatório anual das atividades desenvolvidas e 
financiadas com os seus recursos.

§3º O CG será constituído pelos seguintes membros sob a presidência do primeiro:

I - pró-reitor de extensão;

II - pró-reitor de graduação;

III - pró-reitor de pesquisa;

IV - 1 (um) representante docente do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), a ser 
indicado pelo Conselho de Centro, com seu respectivo suplente;

V - 1 (um) representante docente do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 
Aplicadas (CECS), a ser indicado pelo Conselho de Centro, com seu respectivo suplente;

VI - 1 (um) representante docente do Centro de Matemática, Computação e Cognição 
(CMCC), a ser indicado pelo Conselho de Centro, com seu respectivo suplente;

VII - 1 (um) representante técnico administrativo e seu suplente, membros do ConsUni, a 
serem indicados pelo Conselho; e

VIII - 1 (um) representante discente e seu suplente, membros do ConsUni, a serem indicados 
pelo Conselho.

§4º - Nas ausências e impedimentos legais do presidente do CG, a função somente poderá ser 
exercida pelos membros titulares mencionados nos incisos II e III, respeitando-se esta ordem.

§5º Caberá ao CG deliberar sobre a aprovação dos projetos submetidos ao FUNPEX, em 
função de sua natureza, avaliando sua finalidade, orçamento, prazo e disponibilidade de 
recurso.
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§6º Os pró-reitores membros do CG deverão indicar ao ConsUni seus respectivos suplentes, 
para substituí-los nos casos de ausência ou impedimento legal.

§7º O FUNPEX terá 3 (três) linhas de concessão, a saber: Linha Ensino, Linha Pesquisa e 
Linha Extensão, com 4 (quatro) modalidades cada uma:

I - auxílio às atividades de docentes e pesquisadores em início de carreira (auxílio enxoval);

II - auxílio à organização de eventos;

III - auxílio viagem; e

IV - auxílio a serviços de apoio.

§ 8º A modalidade prevista no inciso I do § 7º se aplica a docentes e afiliados ao programa 
doutor colaborador, que defenderam o doutorado nos 3 (três) anos antes da solicitação do 
auxílio, podendo ser concedido uma única vez a cada docente ou afiliado ao programa.

§ 9º A modalidade prevista no inciso II do § 7º é restrita a eventos organizados por 
pesquisadores ou docentes da UFABC e atenderá prioritariamente eventos organizados nas 
suas dependências.

§ 10 A modalidade prevista no inciso III do § 7º se destina a apoiar a participação de servidores 
da UFABC em eventos realizados fora das dependências da UFABC.

§ 11 A modalidade prevista no inciso IV do § 7º se destina ao pagamento de serviços de apoio 
didático, de pesquisa e de extensão, tais como pequenos consertos de equipamentos, material 
de divulgação e aquisição e produção de material didático.

§ 12 O FUNPEX terá atuação suplementar à das agências e entidades de fomento ao ensino, 
pesquisa e extensão, complementando os auxílios concedidos ou financiando atividades por 
elas não contempladas e que possam induzir um diferencial positivo nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão da UFABC.

Art. 4º Os valores decorrentes da TRI estabelecida por esta Resolução serão orçamentariamente 
distribuídos nos seguintes termos:

I - 50% (cinquenta por cento) para o FUNPEX;

II - 25% (vinte e cinco por cento) para a Unidade Executora;

III - 20% (vinte por cento) para a Reitoria; e

IV - 5% (cinco por cento) para a Manutenção e Infraestrutura Universitária.

§ 1º Entende-se por Unidade Executora o Centro, o Núcleo, a Pró-Reitoria ou outra Unidade 
Administrativa semelhante.

§ 2º A parcela referente ao inciso IV do caput será administrada pela Reitoria, por meio da 
Prefeitura Universitária.
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Art. 5º A TRI somente incidirá sobre o valor bruto do projeto, cabendo ao coordenador deste 
dimensionar o montante de recursos necessários para a execução das atividades.

Parágrafo Único. O custo total do TCTC, convênio, contrato ou instrumento congênere deverá 
contemplar o valor bruto do projeto acrescido da TRI.

Art. 6º A TRI não incidirá sobre recursos oriundos da União, Estados Municípios, agências de 
fomento ou instituições análogas.
Parágrafo único. Caberá à CPCo definir quais instituições são ou atuam como análogas.

Art. 7º Fica instituída a CPCo, composta pelos seguintes membros sob a presidência do primeiro 
e nas suas ausências ou impedimentos legais pelo membro titular subsequente:

I - pró-reitor de administração;

II - pró-reitor de pesquisa;

III - pró-reitor de extensão;

IV - pró-reitor de graduação;

V - coordenador do núcleo de inovação tecnológica; e

VI - chefe da divisão de convênios da secretaria geral.

§1º Nas ausências e impedimentos legais do presidente da CPCo, a função somente poderá 
ser exercida pelos membros titulares mencionados nos incisos II a VI, respeitando-se esta 
ordem.

§2º Os membros da CPCo deverão indicar ao ConsUni seus repectivos suplentes, para 
substituí-los em casos de ausência ou impedimento legal.

Art. 8º São atribuições da CPCo:

I - julgar o mérito e a natureza dos convênios e TCTC, e a realização de convênios, TCTC, ou 
acordos de cooperação que importem em compromissos financeiros para a UFABC;

II - autorizar, nos casos referidos no Art. 7º da Resolução ConsUni nº 4, de 15 de agosto 
de 2007, a participação remunerada de docentes em regime de dedicação exclusiva em 
atividades esporádicas, nas formas e nos limites definidos pelo Conselho Universitário;

III - revisar o valor da TRI nos casos em que o percentual estabelecido no Art. 1º torne-se 
impeditivo para a realização de um convênio;

IV - estabelecer o fluxo operacional para a celebração de TCTC, convênios e demais 
instrumentos necessários à execução de projetos e prestação de serviços pela UFABC para 
entidades públicas ou privadas;

V - acompanhar legislação específica e normas internas; e
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VI - propor adequações à presente Resolução.

Art. 9º A CPCo deverá apresentar ao ConsUni relatório anual das atividades desenvolvidas.

Art. 10 Fica revogada a Resolução ConsUni nº 61, de 21 de março de 2011.

Art. 11 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 18 de março de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente

RESOLUÇÃO ConsUni nº 106

Cria e dispõe sobre as Comissões de Pesquisa dos Centros da Fundação Universidade Federal 
do ABC.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), considerando as deliberações ocorridas em sua I sessão extraordinária, realizada no 
dia 14 de março de 2013, e ainda:

• o Art. 56. do Estatuto da UFABC, segundo o qual: "A pesquisa na UFABC será encarada como 
atividade essencial, voltada para a busca de novos conhecimentos e técnicas, e como recurso 
de educação destinado ao cultivo da atitude científica indispensável a uma correta formação de 
grau superior";

• a necessidade de normatizar o uso, o gerenciamento, a alocação e a distribuição dos 
laboratórios de pesquisa na UFABC; e

• a Resolução ConsEPE nº 127, de 5 de abril de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º Cada Centro da UFABC deve criar, no âmbito do seu Conselho, sua Comissão de 
Pesquisa (CdP).

Art. 2º Cabe ao Conselho do Centro regulamentar e normatizar as atividades e responsabilidades 
da Comissão de Pesquisa do Centro, respeitando o disposto nesta Resolução.

Art. 3º A CdP do Centro será composta por:

I - um representante de cada curso de Bacharelado do Centro e seu suplente, indicados pela 
respectiva coordenação do curso;

II - um representante das Licenciaturas do Centro e seu suplente, indicados pelos 
coordenadores das licenciaturas do Centro;

III - um representante da direção do Centro e seu suplente, indicados pelo Diretor do Centro;
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Parágrafo único. O presidente da CdP do Centro é o representante da direção do Centro.

Art. 4º Os membros da CdP devem ter título de doutor, estar credenciado em um dos programas 
de pós-graduação da UFABC e comprovar experiência em pesquisa através da satisfação de pelo 
menos um dos seguintes critérios:

a) ser bolsista produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq);

b) ser, ou ter sido no último ano, pesquisador principal de um auxílio à pesquisa da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), do CNPq ou de outra agência de 
fomento que utiliza avaliação por pares como critério para a concessão dos auxílios;

c) ter uma patente aceita no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) ou em institutos 
equivalentes nos últimos 15 (quinze) anos;

d) ter notório saber em sua área de pesquisa, a critério do Conselho do Centro.

Parágrafo único. Os membros da CdP devem apresentar o(s) requisito(s) listado(s) de (a) a 
(d) na posse de seus mandatos.

Art. 5º O mandato dos membros da CdP é de 1 (um) ano, sendo permitida uma recondução 
consecutiva.

Art. 6º Cabe à CdP do Centro:

I. supervisionar e coordenar, no âmbito do respectivo Centro, a implementação e aplicação da 
Resolução ConsEPE nº 127;

II. supervisionar a alocação dos pesquisadores nos Laboratórios de Grupos de Pesquisa (LGP), 
conforme regulamentado pela Resolução ConsEPE nº 127;

III. manter cadastro atualizado das informações sobre o espaço físico dedicado à pesquisa no 
Centro e sobre as demandas por espaço adicional;

IV. subsidiar a Diretoria do Centro, a Pró-Reitoria de Pesquisa e a Reitoria com informações, 
relatórios, pareceres e estatísticas a respeito da pesquisa e dos laboratórios de pesquisa no 
Centro.

Parágrafo único. Outras responsabilidades e atividades podem ser atribuídas à CdP a 
critério do Conselho do Centro, desde que respeitadas as disposições desta Resolução e da 
Resolução ConsEPE nº 127.

Art. 7 º Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 22 de março de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente
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III SESSÃO ORDINÁRIA de 2012 do ConsUni

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), ocorrida nos dias 11 de dezembro de 2012, 5 e 26 de fevereiro 

de 2013, 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 da Reitoria:

1. Professor Helio Waldman sugeriu que, nesta reunião, a pauta suplementar, encaminhada 
aos Conselheiros, contendo os assuntos pendentes da II sessão ordinária do ConsUni, fosse 
apreciada logo após os informes dos conselheiros. Tal sugestão foi votada e aprovada por 
unanimidade.

2. Parabenizou a UFABC, pois no início do mês dezembro de 2012 a universidade obtivera 
uma avaliação importante do Ministério da Educação (MEC) sobre a qualidade dos cursos. Os 
alunos concluintes participaram do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e, 
juntamente, com as visitas in loco e notas dos alunos egressos, o MEC calculou o índice geral 
de cursos, tendo sido classificada em primeiro lugar no Estado de São Paulo e em segundo 
lugar no país. Destacou que esse índice é o melhor método de avaliação da qualidade de uma 
universidade.

3. Comunicou que o Senador Blairo Maggi enviou para apreciação da Câmara dos Deputados 
um Projeto de Lei no qual pessoas físicas poderiam fazer doações para instituições públicas de 
ensino superior e deduzir o valor do imposto de renda.

4. Mencionou estar em discussão no Congresso Nacional um manifesto da Academia Brasileira 
de Ciências (ABC) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) para a revisão 
de um Projeto de Lei que redefine a carreira docente nas universidades federais. O manifesto 
baseia-se nos três pontos do projeto de lei considerados os mais preocupantes: (i) o ingresso dos 
docentes somente ocorrer no primeiro nível, na classe de professor auxiliar, não sendo exigido 
o título de doutorado; (ii) a definição de atividades compatíveis com o regime de dedicação 
exclusiva (RDE), sendo que o projeto de lei relaciona uma série de atividades, deixando, porém, 
de citar algumas que atualmente são consideradas atividades esporádicas em assuntos de 
especialidades e (iii), por fim, o papel que o projeto prevê ao MEC em relação aos critério de 
promoções, avaliações e concursos e em especial a avaliação para professor titular. Propôs 
moção de apoio ao manifesto. Aprovada por unanimidade.

5. Informou que a reitoria recebera da Comissão de Políticas de Segurança (CPS) uma proposta 
de políticas de segurança para a UFABC, assunto que comporá o expediente para a próxima 
reunião ordinária. Professor Waldman passou a palavra ao coordenador da comissão Expedito 
Nunes, que relatou que a CPS produziu o documento com base em diversos aspectos de 
segurança, apresentando alguns indicativos, como o papel dos coordenadores, sanções, entre 
outros.

6. À solicitação feita acerca dos resultados do mapeamento de competências, informou que 
esse ainda não havia sido concluído e que somente houve uma reformulação nos Cargos de 
Direção (CDs) e Funções Gratificadas (FGs), de caráter emergencial, para atender demanda do 
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MEC, que disponibilizou recursos devido às alterações ocorridas em virtude da lei de cargos. 
Passou a palavra a Maurício Bianchi Wojslaw, coordenador-geral de recursos humanos, que 
esclareceu que apenas o mapeamento de funções e cargos fora encerrado e a próxima etapa 
será o mapeamento dos servidores que ocupam as funções e cargos, o que proporcionará melhor 
metodologia para o plano de capacitação e transferência de servidores para funções que melhor 
enquadrem-se. Destacou que a proposta seria finalizar os estudos até o meio do próximo ano, 
para implantar a gestão de mapeamento de competência na UFABC, quando serão apresentados 
os resultados finais a este Conselho.

7. Comunicou que houve uma solicitação para que fosse apresentada neste Conselho uma 
lista com os nomes dos docentes, suas alocações e espaços de pesquisas. Para esclarecer a 
questão, passou a palavra para o professor Klaus Werner Capelle que informou a existência de 
um link no site da UFABC com nome de todos os docentes. No entanto, a complementação das 
informações necessitaria de um levantamento junto aos Centros.

8. A secretária-geral Soraya Cordeiro solicitou a promoção do item 1 do Expediente para a Ordem 
do Dia. Aprovada por unanimidade.

Informes dos Conselheiros:

1. Professor Derval dos Santos Rosa destacou que, além da avaliação positiva que a UFABC 
obteve no ENADE, também, ficou muito bem colocada na análise do perfil dos alunos. 
Parabenizou a todos pelos excelentes resultados.

2. Professora Rosana Denaldi comunicou que, com a contribuição de alguns Conselheiros que 
apontaram necessidade de aprimoramento, reformulou a minuta de resolução que regulamenta 
as normas gerais para elaboração das propostas orçamentárias, apresentada anteriormente. Por 
isso, sugeriu que o tema não fosse retirado de pauta. Sugestão acatada.

3. Professor Marcelo Augusto Cristoffolete, presidente da Comissão de Gestão de Resíduos 
(CoGRe), iniciou relato sobre os riscos de acidentes na UFABC informando que a apresentação 
foi fruto do trabalho de três comissões: CoGRe, Comissão Permanente de Segurança Laboratorial 
(CPSL) e Comissão de Ética Ambiental (CEA), sendo que cada comissão cuida de um ponto 
específico, como gestão de resíduos, prevenção de acidentes em ambiente de laboratório e 
monitoramento das atividades com impacto ambiental, respectivamente, porém, com o objetivo 
único de diminuir ao máximo o risco de acidentes. Relatou que o armazenamento de reagentes 
e o descarte de resíduos eram os aspectos mais perigosos. Demonstrou, por meio de fotos, 
a situação atual da UFABC e as providências já tomadas. Também informou as metas dessas 
comissões: recolhimento dos resíduos acumulados, estabelecimento de normas, certificação de 
laboratórios, implantação total da política de gestão de resíduos com respectivo contrato junto 
à empresa especializada, entre outras. Esclareceu que, para se viabilizar algumas das metas, 
é necessário haver uma edificação inabitada ou uma com baixo fluxo de pessoas e solicitou ao 
Conselho manifestação de apoio para que se consiga atingir as metas. Professor Anderson Orziri 
destacou o problema com os alarmes de incêndio que não operam corretamente. Houve algumas 
sugestões e discussões acerca dos temas apresentados. Por fim, professor Waldman mencionou 
que a apresentação reforçou o termo de segurança e que o Conselho pode trabalhar com essas 
questões.

4. Professor Joel Pereira Felipe solicitou a promoção do item 5 do Expediente para Ordem do Dia. 
Aprovado por unanimidade.
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5. Professor Joel sugeriu a moção de apoio ao projeto de emenda constitucional do deputado 
federal Jean Wyllys, que altera o Art. 226 da Constituição Federal. Aprovada por 26 votos 
favoráveis e 4 abstenções.

6. Professor Claudionor Francisco do Nascimento relata caso de um docente que, em razão da 
greve, não pôde ministrar uma disciplina dos Bacharelados Interdisciplinares, para atender ao 
que dispõe a alínea b, do Art. 3º da Resolução ConsUni nº 37, que trata da progressão funcional, 
sendo somente possível ministrar tal disciplina em meados de 2013, quando ocorrerá uma 
sobreposição de datas com seu interstício. Tendo em vista o prejuízo percebido, questionou se 
o docente precisará entrar com recurso no ConsUni. Professor Waldman instruiu que o docente 
deveria, primeiramente, solicitar orientação junto à Comissão Permanente de Pessoal Docente 
(CPPD).

7. Professor Eduardo de Moraes Gregores propôs a votação do Calendário do ConsUni 2013 
como primeiro item, proposta acatada pela Mesa.

Ordem do dia:

1. Calendário ConsUni 2013.
Soraya Cordeiro, secretária-geral, apresentou calendário. Houve alguns questionamentos, os 
quais foram esclarecidos. Sugeriu-se que as reuniões ordinárias nas datas previstas fossem 
realizadas das 09h às 12h e das 14h às 18h. Proposta secundada e aprovada com 16 votos 
favoráveis, 10 contrários e 3 abstenções. Em seguida, votou-se o Calendário em si. Aprovado 
com 24 votos favoráveis, 1 contrário e 4 abstenções.

PAUTA SUPLEMENTAR

Ordem do dia:

1. Minuta de Resolução que normatiza o regime de trabalho de dedicação exclusiva dos docentes 
da UFABC (revoga a Resolução ConsUni nº 4).
Professor Waldman retomou o item 1 da Ordem do Dia informando que, em grande parte, já fora 
discutido e continuaria a passar os destaques para votação: 1) alteração do 2º parágrafo do artigo 
5º: onde lê-se "§ 2º Em caso de remuneração para o docente, a aprovação do Diretor deverá ser 
homologada pelo respectivo Conselho de Centro.", leia-se "§ 2º Em caso de remuneração para 
o docente, deverá haver a apreciação e aprovação da CPCO". Destaque não aprovado com 15 
votos contrários, 7 favoráveis e 6 abstenções. Após discussão para adequação desse artigo, 
houve uma proposta para se colocar um limite para retribuição, ao qual terá ou não apreciação 
da CPCO. Professor Gustavo Dalpian, presidindo a Mesa no momento, colocou em votação as 
propostas de se estipular um limite ou permanecer o texto da forma original, sendo essa última 
aprovada com 22 votos favoráveis; 2) supressão do termo "com ensino pago" no parágrafo 4º 
do Art. 5º. Novamente, houve discordância entre os conselheiros e o professor Dalpian sugeriu 
que se discutisse esse artigo 5º posteriormente, proposta acatada pelos conselheiros; 3) no Art. 
6º, suprimir o parágrafo 1º integralmente. Aprovado com 6 votos favoráveis, 2 contrários e 16 
abstenções; 4) sugestão de suprimir "da carga mínima [...] anualmente" do parágrafo 2º do artigo 
6º. Após consulta à área de recursos humanos, a Mesa acatou a retirada do vocábulo "mínima"; 
5) supressão integral do Art. 8º e seus parágrafos. Após discussão, houve a sugestão de inclusão 
do vocábulo "conveniadas" no caput do referido artigo, acatado pelo proponente; 6) no caput 
do Art. 6º, retirar o termo "ou não" após o vocábulo "remuneradas", acatado pelo proponente; 
7) supressão do § 2º do Art. 9º. Acatado pelo proponente. Professor Mauro Coelho dos Santos 
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ressaltou que, para seguir com a votação das demais propostas, seria necessária a discussão do 
Art. 5º. Diante do impasse, a Mesa sugeriu que um grupo de pessoas desse conselho trabalhasse 
para analisar todas as inconsistências, de modo que o documento retorne para conclusão da 
deliberação em outra sessão. Dessa forma, professores Gilberto Martins, Guiou Kobayashi, 
Itana Stiubiener, Dácio Roberto Matheus, bem como Josué Silva dos Santos, representante 
discente da pós-graduação e Patrícia Guilhermitti Pereira, chefe da Divisão de Convênios foram 
definidos para o GT que trabalhará no aprimoramento do documento. Acordou-se, portanto, com a 
retirada do assunto de pauta e pelo seu retorno quando o GT concluir os trabalhos. Desse modo, 
considerando o avançado das horas, informou que a continuação da sessão acontecerá com os 
itens do expediente da pauta suplementar e em seguida passará para a pauta da terceira sessão 
ordinária.
Continuação – 5 de fevereiro de 2013

PAUTA SUPLEMENTAR

Expediente:

1. Minuta de Resolução que altera a Resolução ConsUni nº 61.

Professor Klaus Capelle explicou que a proposta busca equalizar a Resolução à prática que vem 
sendo vivida na Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO). Destacou que os 
principais ajustes estão ligados à terminologia. O primeiro trata da palavra "overhead", que foi 
substituída pela expressão "Taxa de Ressarcimento Institucional" (TRI). Acrescentou que o "O" 
da sigla CPCO permanece como parte da palavra "convênio", de modo que não se alteraria a 
sigla. Dentre as modificações, salientou a exclusão das porcentagens; a inclusão do inciso que 
acrescenta a "transferência de recursos oriundos da iniciativa privada" aos objetivos dos termos 
de colaboração; inclusão de incisos que determinam que, na composição do Conselho Gestor 
do Fundo Universitário para Pesquisa, Ensino e Extensão (FUNPEX), haverá 1 representante 
docente de cada Centro e seus respectivos suplentes. Explicou a composição da CPCO e, 
por fim, ressaltou que essa deve apresentar ao ConsUni um relatório anual das atividades 
desenvolvidas. Durante as discussões, professor Klaus esclareceu dúvidas com relação à 
composição do Grupo Gestor. Não havendo mais questionamentos, acordou-se que o assunto 
retornará na Ordem do Dia da próxima sessão.

2. Minuta de Resolução que institui a Comissão de Políticas Afirmativas da UFABC.

Professor Joel Pereira Felipe explicou que tal Comissão fora prevista na Resolução ConsUni 
nº 88. Detalhou sua composição, destacando seu caráter deliberativo. Dentre as principais 
competências da Comissão, pontuou: aprovação de editais e de valores de bolsas e auxílios, 
bem como do orçamento; acompanhamento de aplicação dos recursos; propostas de políticas 
e programas; promoção de apoio psicopedagógico e social, dentre outros. Alguns Conselheiros 
elencaram sugestões de aprimoramento. Também apontaram alguns questionamentos, os quais 
professor Joel procurou contemplar. Findas as discussões, acordou-se que o assunto retornaria 
na Ordem do Dia da próxima sessão.

PAUTA REGULAR

Ordem do dia:

1. Ata da I sessão extraordinária de 2012, realizada no dia 24 de abril de 2012.
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Ata aprovada, sem alterações, com 2 abstenções.

2. Minuta de Resolução que Normatiza os Núcleos Estratégicos de Pesquisa da UFABC.

Professor Francisco Comarú explicou que a minuta trata de proposta que pretende normatizar os 
núcleos estratégicos da UFABC. Observou que a proposta estava bem redigida e contextualizada. 
Elencou sugestões de alteração, recomendando a aprovação da Resolução condicionada 
ao aceite das alterações. Seguiu-se discussão acerca do futuro enquadramento do Núcleo 
de Tecnologia da Informação (NTI) nessa Resolução, por conta de sua denominação, o que 
não seria correto, pois a Resolução busca tratar de núcleos de pesquisa. Professor Dalpian, 
representando a área demandante, acatou todas as sugestões do relator, informando que a 
Reitoria já trabalha para que seja alterado o nome do NTI para Superintendência. Procurou, 
ainda, esclarecer alguns pontos levantados pelos Conselheiros. Acatou algumas sugestões e 
encaminhou outras à votação. Por fim, após votação, o documento como um todo foi aprovado 
por unanimidade.

3. Apreciação do relatório de gestão da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) 
2011.

4. Avaliação de desempenho Fundep biênio 2011/2012.

5. Autorização para recredenciamento da Fundep como fundação de apoio da UFABC.

Professora Rosana Denaldi explicou o contexto histórico do credenciamento junto à Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep), elucidando que o primeiro credenciamento aconteceu 
em 13 de maio de 2009, com validade de 2 anos. Em 2011, houve a renovação, que vencerá em 
setembro de 2013. Em 13 de março deste ano, foi publicada a Portaria Interministerial nº 191, 
que alterou os procedimentos para o credenciamento. Pontuou que, considerando as exigências 
impostas pela portaria e que o credenciamento da UFABC vence em 18 de setembro de 2013, 
a Divisão de Convênios iniciou os trâmites internos necessários para que a Fundep tenha 
tempo hábil de complementar a documentação necessária e protocolar o pedido de autorização 
junto ao MEC, evitando, assim, que a UFABC fique sem uma fundação de apoio credenciada. 
Considerou de extrema importância para a UFABC a renovação dessa autorização por haver 
diversos projetos em desenvolvimento. Deste modo, apresentou seu parecer recomendando que 
o Conselho Universitário ratificasse o Relatório de Gestão 2011 da Fundep; autorizasse o envio 
da avaliação de desempenho da Fundep biênio 2011/2012 e autorizasse o recredenciamento da 
Fundep como fundação de apoio da UFABC para o período de setembro de 2013 a setembro de 
2014. Após explanações dos Conselheiros, professor Dalpian encaminhou os itens para votação 
em bloco. Aprovados, com 2 abstenções.

6. Homologação da minuta de resolução que estabelece o valor máximo individual para o auxílio 
à participação em eventos estudantis de caráter científico, acadêmico ou tecnológico a alunos 
regulares da graduação da UFABC.

O representante discente da pós-graduação, Josué Santos, iniciou a relatoria explicando que a 
Resolução trata da alteração do valor máximo do auxílio à participação de eventos estudantis. 
Informa que a discussão já ocorrera na Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa 
(CANOA), no dia 26 de novembro de 2012 e que a comissão emitira parecer favorável a sua 
aprovação. Finaliza, indicando seu parecer favorável à homologação. Não havendo discussões, 
passou-se à votação. Homologada por unanimidade.
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7. Homologação da minuta de resolução que estabelece o valor para bolsas de monitoria 
acadêmica a alunos regulares da graduação da UFABC.

Professora Ana Maria Pereira Neto esclareceu que se trata da Resolução ConsUni nº 100, que 
estabelece o valor para bolsas de monitoria acadêmica e que já fora aprovada ad referendum 
em virtude da necessidade de aplicação o quanto antes. Informa que a referida Resolução eleva 
o valor da bolsa para R$ 400,00, equiparando-o ao valor da bolsa do Programa de Iniciação 
Científica (PIC). Acrescentou que o assunto já foi apreciado pela CANOA que emitira um 
parecer favorável à aprovação. Não havendo discussões, passou-se à votação. Homologa por 
unanimidade.

Considerando a ausência do relator do item 8 da Ordem do Dia, antigo item 5 do Expediente, 
professor Dalpian prosseguiu ao próximo item da pauta, no Expediente.

8. Minuta de Resolução que regulamenta as Normas Gerais para Elaboração de Propostas 
Orçamentárias Anuais da UFABC.

Professora Rosana informou a existência de uma resolução bastante diferente da atual, que 
fora apresentada à CANOA e a este Conselho anteriormente, cujo foco era delegar a aprovação 
do orçamento anual a uma comissão de Agentes de Planejamento (APs). Como não houve 
consenso quanto àquela resolução, ela foi reescrita de modo a instituir que o ConsUni aprovará 
o orçamento no momento de sua concepção e qualquer alteração deverá a ele ser apresentada 
e por ele aprovada. Propôs a retirada dos parágrafos 1º a 3º do Art. 3º, uma vez que a UFABC 
não possui competência para estipular prazos ao Governo Federal e ao Congresso Nacional. 
Após discussão, professor Dalpian sugeriu a promoção do item à Ordem do Dia. Aprovada por 
unanimidade. Seguiram-se discussão e questionamentos, acordando-se pela inclusão de um 
parágrafo único no Art. 5º disciplinando nova submissão do orçamento ao ConsUni, apenas caso 
se faça necessário o cancelamento total das despesas de que tratam os incisos do caput. Findo o 
debate, o documento foi encaminhado para votação. Aprovado por unanimidade.

Considerando o retorno do relator do item, professor Dalpian retorna ao item 8 da Ordem do Dia.

9. Homologação da minuta de resolução que revoga e substitui a Resolução ConsUni nº 31 que 
estabelece subsídio sobre o valor cobrado no restaurante universitário aos alunos regulares da 
pós-graduação da UFABC.

Professor Joel relatou que a única alteração da nova resolução é a extinção do Art. 3º, que previa 
que "A partir de 2010, inclusive, os recursos referidos no Artigo 2° ficarão limitados a 90% do 
valor anual obtido como receita própria pela concessão onerosa da área pública destinada ao 
Restaurante Universitário". Tal medida tornou-se necessária pela redução significativa do número 
de refeições servidas no período da greve em 2012. Considerando esse contexto, nos meses 
de greve, permitiu-se que a empresa pagasse à UFABC um valor de concessão 50% inferior 
ao usual. Assim, os recursos obtidos não seriam suficientes para garantir o subsídio aos alunos 
da pós-graduação nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. Como solução, a 
presente Resolução foi proposta à Reitoria, de modo a não limitar a utilização dos recursos da 
Fonte 250 àqueles provenientes da concessão onerosa da área pública destinada ao Restaurante 
Universitário e garantir o subsídio aos alunos. Acatada a proposta, a Resolução foi aprovada ad 
referendum pelo reitor, de modo a possibilitar a utilização dos recursos no mês de outubro. Não 
havendo discussões, o item foi encaminhado para votação. Homologado por unanimidade.
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Professor Dalpian passou os assuntos que deveriam ser relatados pelo professor Waldman para 
o fim da pauta, em virtude desse encontrar-se em período de férias.

10. Proposta de criação do curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia Elétrica em 
nível de doutorado.

Professor Carlos Kamienski informou que a necessidade da presente aprovação dá-se por, em 
2010, apenas o mestrado em Engenharia Elétrica ter sido aprovado pelo Conselho, o que não 
segue o padrão da UFABC. Explicou que haverá uma associação temporária entre a UFABC e 
a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), que dar-se-á por meio de um grupo composto 
por seis docentes de cada universidade, escolhidos por seus currículos e produtividade 
acadêmica e científica. Acrescentou que o curso será domiciliado na UFABC e contará com 
disciplinas especiais que proporcionarão a orientação conjunta dos docentes de ambas as 
instituições. Professor Edmárcio ressaltou a importância da existência de um curso de doutorado 
para a propulsão das pesquisas. Durante as discussões, surgiram questionamentos, aos quais 
professor Kamienski respondeu. Professor Dalpian propôs a promoção do item à Ordem do Dia. 
Aprovada por unanimidade. Não havendo manifestações, prosseguiu-se à votação do documento. 
Aprovado com uma abstenção.

11. Minuta de Resolução que autoriza a utilização de recursos orçamentários para realização das 
ações descritas na Resolução ConsEPE nº 106 e por ela regulamentadas.

Rail Ribeiro explicou que a Resolução ConsEPE nº 106 cria o auxílio para atividades extraclasse 
para os docentes. Informou que a minuta de Resolução já fora discutida na CANOA, quando se 
decidiu por suprimir a menção do ano a que a resolução se refere, de modo a, inalterado o valor 
do recurso, não haver necessidade de nova aprovação pelo ConsUni. Dada a importância da 
aprovação da presente Resolução, professor Derval solicita que o item seja promovido à Ordem 
do Dia. Sugestão aprovada por unanimidade. Não havendo discussões, encaminhou o documento 
para votação. Aprovado por unanimidade.

Professor Dalpian informou haver um pedido da relatora do item 8 do Expediente, professora 
Maria Gabriela, para que esse fosse encaminhado ao final da lista, o que foi acatado pela Mesa.

12. Minuta de Resolução que cria e dispõe sobre as Comissões de Pesquisa dos Centros da 
UFABC.

Professor Klaus Capelle relatou que a Resolução nº 127, que regulamenta a classificação e 
as normas para alocação dos laboratórios de pesquisa da UFABC fora amplamente discutida 
e prevê que cada Centro possui uma Comissão de Pesquisa, para acompanhar a alocação 
dos professores nos laboratórios. Como o ConsEPE não possui autoridade para criação 
dessas Comissões, recomendara que o ConsUni as instituísse. Explanou que se trata de uma 
Comissão técnica, colocando-se, portanto, exigências técnicas para sua composição. Durante as 
discussões, alguns Conselheiros apontaram questionamentos e sugestões de aprimoramento. 
Professor Klaus procurou elucidar as questões e afirmou que procurará abarcar as propostas 
no documento que será submetido na próxima sessão. Findas as discussões, acordou-se que o 
assunto seguirá para a Ordem do Dia da próxima sessão.

• Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes serão apreciados em continuação 
a ser agendada.
Continuação – 26 de fevereiro de 2013
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Informes dos Conselheiros:

1. Após votação e aprovação pelos conselheiros, foi concedido informe excepcional aos 
servidores do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) para tratar de sua paralisação no 
dia 26 de fevereiro de 2013. Silas Justiniano Veiga da Silva, chefe da Seção de Computação 
Científica, e Bruna Cunha de Carvalho, Divisão de Suporte, expuseram que, conforme divulgado 
em carta aberta enviada à comunidade, os servidores daquela Área têm enfrentado dificuldades 
de relacionamentos com a nova gestão. Solicitaram à Reitoria que o gestor fosse afastado de 
sua função enquanto fossem averiguados os pontos relatados. Professor Waldman informou 
que, em momento algum, a Reitoria furtou-se à investigação de fatos, desde que esses fossem 
embasados. Entretanto, considerou que seria uma arbitrariedade afastar um dirigente de suas 
funções sem que se contatassem fatos. Por fim, professor Joel mencionou estar havendo diálogo 
entre as áreas.

PAUTA SUPLEMENTAR

1. Editais para contratação de docentes

O relator, professor Carlos Alberto Kamienski explicou que o principal objetivo da redefinição do 
edital para ingresso de docentes na UFABC foi adequá-lo à Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 
de 2012, que trata da carreira docente. Explicou que, além das adequações à referida Lei, 
decidiu-se por suprimir a remuneração inicial do Edital de condições gerais e incluí-la nos editais 
específicos. Ainda, incluiu-se um grupo de pontuação por titulação, a fim de privilegiar os que 
possuem doutorado. Solicitou-se que o item passasse para a Ordem do Dia. Aprovado por 
unanimidade. Após discussões, foram encaminhadas duas propostas: 1) que constasse no Edital 
a possibilidade de progressão acelerada após o período de estágio probatório. Acatado pela área 
demandante; 2) equiparação da pontuação dos grupos 3 e 4 do anexo II do Edital de condições 
gerais, a fim de propiciar o ingresso de docentes com mais experiência pedagógica. Não 
aprovado com 9 votos favoráveis, 17 contrários e 2 abstenções. Não havendo mais discussões, 
os documentos foram encaminhados à votação. Edital de condições gerais: aprovado por 
unanimidade. Edital de condições específicas: aprovado com 1 voto contrário.

Expediente:

1. Minuta de Resolução que dispõe sobre a eleição de reitor e vice-reitor.

O representante discente Leandro Varallo encaminhou uma questão de ordem, solicitando que o 
item fosse retirado de pauta, a fim de a discussão ocorrer, apenas, na I sessão ordinária de 2013, 
pelos novos conselheiros e após a realização da consulta à comunidade, garantindo, assim, 
as discussões quanto à paridade nas eleições. Após compromisso da Mesa de que o item não 
passará para a Ordem do Dia na I sessão ordinária, a questão de ordem foi retirada. Professor 
Waldman apresentou as alterações feitas na resolução: 1) supressão do qualificativo do período 
de mandato a que a resolução refere-se, para torná-la geral; 2) transferência da responsabilidade 
de elaboração do calendário eleitoral para a Reitoria, ouvida a Comissão Eleitoral; 3) Inclusão 
das etapas do processo eleitoral; 4) Definição do ConsUni como Colégio Eleitoral; 5) Votação 
por meio de sistema informatizado, de responsabilidade do NTI. Após a apresentação, os 
conselheiros debateram acerca da legalidade, ou não, de uma consulta à comunidade paritária 
e os benefícios que ela traria à Instituição. O item foi mantido no Expediente e voltará a ser 
discutido na I sessão ordinária de 2013.
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• Tendo em vista o avanço das horas, a sessão foi encerrada. Acordou-se que os assuntos 
restantes da pauta serão tratados na I sessão ordinária de 2013, a ocorrer no dia 26 de março 
de 2013.

SINOPSE DA I SESSÃO EXTRAORDINÁRIA do ConsUni

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão extraordinária 
do Conselho Universitário (ConsUni), realizada no dia 14 de março, 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.

Professor Helio Waldman justificou a sessão extraordinária pela necessidade de esgotar-se a 
pauta com a atual composição do ConsUni. Salientou, ainda, a necessidade de cumprimento do 
prazo da aprovação do Relatório de Gestão 2012. Para que se garanta a completude da pauta, os 
informes do reitor e dos conselheiros serão tratados no fim da sessão, após a Ordem do Dia.

Ordem do Dia

1. Ata da II sessão ordinária de 2012, realizada nos dias 25 de setembro, 30 de outubro, 13 de 
novembro e 5 de dezembro de 2012.

Aprovada por unanimidade com 1 alteração.

2. Minuta de Resolução que cria e dispõe sobre as Comissões de Pesquisa dos Centros da 
UFABC.

Professor Arnaldo Rodrigues expôs o histórico da proposta e elencou sugestões de alteração 
do texto, principalmente no que tange à produtividade e regularidade nas pesquisas executadas 
pelos membros da Comissão de Pesquisa dos Centros (CdP). Professor Klaus Capelle acatou 
parte das sugestões, explicando porque não acataria as demais. Procurou ainda, contemplar 
questionamentos elencados por alguns Conselheiros. Após as discussões, havendo acordo entre 
a área demandante e o relator, professor Waldman encaminhou o item para votação. Aprovado 
por unanimidade.

3. Minuta de Resolução que altera a Resolução ConsUni nº 61.

Professor Gilberto Martins apresentou contexto histórico e sua análise do documento, 
posicionando-se favorável à aprovação da Minuta de Resolução apresentada, sem alterações. 
Durante as discussões, houve questionamentos acerca da taxa de TRI e de sua distribuição 
dentro da UFABC, os quais professor Klaus procurou esclarecer. Findas as discussões e 
acatadas ou votadas as propostas de alterações, encaminhou-se o documento como um todo 
para votação. Aprovado por unanimidade.

4. Minuta de Resolução que institui a Comissão de Políticas Afirmativas da UFABC (CPAf).

O representante dos discentes de pós-graduação, Josué Santos, sintetizou a proposta expondo 
como objetivos dar suporte a e democratizar as ações da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 
e Políticas Afirmativas (ProAP). Expôs propostas de aprimoramento. Por fim, declarou-se 
favorável à proposta, consideradas as alterações solicitadas. Gustavo Galati, representando 
a área demandante, explicou as condições para cumprimento do previsto na Resolução, 
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não se opondo, no entanto às sugestões. Alguns Conselheiros encaminharam sugestões de 
aprimoramento e parabenizaram a iniciativa da ProAP. O relator, Josué, lembrou que sua relatoria 
propõe a presença de dois técnicos administrativos na Comissão, podendo, inclusive, haver a 
presença de um assistente social da ProAP, o que permitiria uma visão mais técnica quanto aos 
recursos interpolados. Findas as discussões, professor Waldman encaminhou para votação as 
sugestões que não foram acatadas pelo demandante. Por fim, votou-se o documento como um 
todo. Aprovado por unanimidade.

5. Relatório de Gestão 2012.

Professor Gilberto Martins contextualizou os Conselheiros, informando que no mês de outubro de 
2012, a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI) encaminhara 
às Áreas de Execução Orçamentária (AEO) da UFABC um calendário que previa os diversos 
momentos da construção do documento. Explicou que se tratava de um relatório de execução 
do que fora realizado ao longo do ano passado. Realizou leitura do parecer da Comissão de 
Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA), que recomendara a aprovação do documento 
pelo ConsUni. Professora Rosana Denaldi explicou que a produção do relatório seguia uma 
norma técnica frequentemente alterada. Ainda, informou que a ProPlaDI não define o roteiro 
do documento, devendo adequar-se ao modelo. Não havendo discussão, professor Waldman 
encaminhou o item para votação. Aprovado por unanimidade.

Finda a pauta, professor Waldman passa aos:

Informes da Reitoria

1. A respeito das eleições para reitor e vice-reitor, informou que o Ministério da Educação (MEC) 
estabelecera nova norma técnica acerca do assunto, alterando um pressuposto que, em 2009, 
permitia às universidades, que optassem por eleições separadas para os cargos de reitor e vice-
reitor. A nova norma técnica estabelece que as eleições podem ocorrer por meio de chapas. 
Assim, explicou que a Reitoria irá alterar a proposta que já vinha sendo discutida de modo que 
comporte a possibilidade de eleições por chapas.

2. Comunicou que o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) da UFABC passa por uma crise 
de governança. Salientou que a Reitoria estava atenta a esse fato e vinha tomando providências 
quanto ao assunto, não sendo, porém, as providências solicitadas pelos servidores da referida 
área. Citou que a exigência de exoneração do atual coordenador do cargo não era cabível 
sem que fossem apurados os acontecimentos. Afirmou que fora solicitada a abertura de uma 
sindicância para apuração de fatos que possam ter ocorrido. Tomou-se, ainda, a iniciativa de 
mobilizar o Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC) quanto ao 
ocorrido. Passou a palavra para professor Dalpian, presidente do Comitê, para esclarecimento 
de alguns pontos da questão, que explicou que o CETIC é um órgão autônomo que responde 
por todas as questões relativas a TI. Relatou a ocorrência de uma reunião, na última semana, 
que contara com a presença de todos os membros, além do administrador do CETIC e quatro 
servidores do NTI. Foram ouvidas ambas as partes, servidores e coordenador, e não se constatou 
nenhuma falha grave por parte do último que justificasse sua exoneração. Admitiu-se que há 
uma crise de governança, porém. O motivo principal da manifestação por parte dos servidores 
foi a cobrança de um semanário pelo coordenador. Ao final da reunião, o CETIC declarou 
seu apoio ao coordenador, não por unanimidade, uma vez que o representante dos Técnicos 
Administrativos (TAs) foi contrário ao apoio. Ressaltou que não há risco de nova paralisação dos 
servidores. Acrescenta que o CETIC marcou reuniões para resolver a crise de gestão, com a 
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necessidade de reformulação dos modelos percebidos no Núcleo. Há uma proposta encaminhada 
pelos servidores ao CETIC, denominada "Conselho de Gestão NTI". Finalizou, afirmando que 
talvez seja o momento de uma reestruturação profunda no NTI para que se possa perceber uma 
mudança qualitativa no Núcleo. Tais mudanças serão trazidas para a deliberação do ConsUni.

Informes dos Conselheiros

1. O representante dos TAs, Marcelo Breganhola, fez um apelo para que o ConsUni preocupasse-
se com o que vem ocorrendo no NTI, uma vez que estava instalada uma crise de governança. 
Agradeceu ao CETIC por trabalhar na questão.

2. Professora Rosana informou que o ConsUni aprovara uma Resolução que prevê que as 
alterações no orçamento deverão ser trazidos ao Conselho. Explanou sobre programa do 
governo, chamado "Esplanada Sustentável", que tem o objetivo de reduzir em 10% dos custos 
relacionados à sustentabilidade ambiental. Contudo, tal redução terá como base os custos 
realizados no ano de 2012, quando a UFABC passou pelo período de greve. Além disso, com a 
ampliação do espaço físico do câmpus São Bernardo, ressaltou que ficaria impraticável atingir a 
referida redução. Contudo, trabalharão com a hipótese de não redução, mediante justificativa.

3. Professor Derval Rosa informou que o câmpus São Bernardo receberá visita de avaliadores 
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), para autorização do curso de 
Bacharelado em Políticas Públicas.

4. Professor Klaus relembrou que na sessão do ConsUni de dezembro de 2012, a professora 
Itana solicitara um posicionamento da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) acerca da alocação dos 
pesquisadores. Comunicou que, após levantamento, as informações encontravam-se disponíveis 
para consulta de qualquer membro da comunidade da UFABC. Finalizou que a questão da 
alocação é muito dinâmica, dada a rotatividade de professores que acabavam por disponibilizar 
novos locais a outros docentes.

5. Professor Valdecir Marvulle agradeceu aos Conselheiros que estavam em fim de mandato pela 
convivência, acrescentando que as discussões foram saudáveis. Espera que o debate de ideias 
possa ter continuidade, uma vez que considerava o ambiente democrático salutar para a UFABC.

6. Professor Gilberto comunicou que o curso de Engenharia Aeroespacial já está habilitado e os 
egressos poderão credenciar-se junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 
sob o título de Engenheiro Aeronáutico.

7. Professor Carlos Kamienski informou que, na semana passada a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) aprovara mais 2 cursos fazendo com 
que a UFABC possua agora 18 programas de pós-graduação. Informou ainda que a CAPES 
aprovara um novo mestrado em rede nacional, em Física. Docentes da UFABC, ligados à 
área, foram convidados a participar do projeto e a ideia é que a partir de agosto eles iniciem as 
atividades. A adesão formal ao projeto será submetido aos Conselhos nas próximas sessões.

8. Professor Francisco Comarú informou que a Pró-reitoria de Extensão (ProEx) possui uma sala 
no piso vermelho, procurando estar aberta em todos os períodos, para atingir a comunidade. Foi 
verificado um aumento de solicitações e de processos após essa mudança. Comunicou, ainda, 
que estão iniciando 8 cursos de inglês e 1 de português para estrangeiros junto à comunidade 
acadêmica. Há também um projeto de ampliação de oferta do número de vagas para Escola 
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Preparatória para alunos da rede pública da região que irão prestar o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM).

9. Os Conselheiros Ronny Maciel e Sérgio Custódio agradeceram a participação no ConsUni ao 
longo do último ano.
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CONSEPE
RESOLUÇÃO ConsEPE Nº 147

Define os coeficientes de desempenho utilizados nos cursos de graduação da UFABC. 

 O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições; considerando as 
deliberações ocorridas em sua II sessão ordinária, realizada em 12 de março de 2013, bem como 
a necessidade de integrar em resolução única os coeficientes de desempenho dos discentes, 
utilizados em vários processos dos cursos de graduação; 

RESOLVE:

Art. 1º O Coeficiente de Rendimento (CR) é um número indicativo do desenvolvimento do aluno 
no curso, cujo cálculo considera os conceitos obtidos em todas as disciplinas por ele cursadas.

§ 1º O cálculo do CR leva em conta a média ponderada dos conceitos obtidos em todas as 
disciplinas cursadas pelo aluno, considerando seus respectivos créditos, conforme expressão 
abaixo:

Sendo que:

NC é o número de disciplinas cursadas até o momento pelo aluno;
i é o índice de disciplina cursada pelo aluno (i= 1,2,....NC);
Ci é o número de créditos da disciplina i;
Ni é o conceito obtido pelo aluno na disciplina i;
f(A) = 4; f(B)= 3; f(C)= 2; f(D)= 1; f(F)= f(O)= zero.

§ 2º Os conceitos utilizados no cálculo dos coeficientes de desempenho estão dispostos na 
Tabela do Anexo.

Art. 2º O Coeficiente de Aproveitamento (CA) é um número indicativo da média dos melhores 
conceitos obtidos em todas as disciplinas cursadas pelo aluno.

§ 1º O cálculo do CA é similar ao do CR, entretanto, no caso de disciplina realizada mais de 
uma vez, somente se contabiliza o melhor conceito obtido, conforme disposto na expressão 
abaixo, na qual são utilizados os conceitos dispostos na Tabela do Anexo.

Sendo que:

ND é o número de disciplinas diferentes cursadas pelo aluno;
i é o índice de disciplina cursada pelo aluno, desconsideradas as repetições de disciplinas já 
cursadas;
(i= 1,2,....ND);
CRi é o número de créditos da disciplina i;
MCi é o melhor conceito obtido pelo aluno na disciplina i, considerando todas as vezes que ele 
tenha cursado;
f(A) = 4; f(B)= 3; f(C)= 2; f(D)= 1; f(F)= zero; f(O)=zero.
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Art. 3º O Coeficiente de Progressão (CPk) para um determinado curso k é um número que 
informa a razão entre os créditos das disciplinas aprovadas e o número total de créditos exigidos 
para integralização desse curso, seja esse um Bacharelado Interdisciplinar ou qualquer curso de 
formação específica.

§ 1º O valor do CPk, calculado conforme expressão abaixo, cresce à medida que o aluno é 
aprovado nas disciplinas cursadas, de acordo com suas categorias (obrigatória, opção limitada 
ou livre) para o curso considerado. Quando o CPk alcança o valor unitário, o aluno concluiu os 
créditos correspondentes às disciplinas do curso k considerado.

Sendo que:

é o número de créditos aprovados em disciplinas obrigatórias do curso k; 

é o número de créditos aprovados em disciplinas de opção limitada do curso k; 

é o número de créditos aprovados em disciplinas livres do curso k;

é o número de créditos exigidos em disciplinas obrigatórias do curso k; 

é o número de créditos exigidos em disciplinas de opção limitada do curso k; 

é o número de créditos propostos em disciplinas livres do curso k;

Art. 4º O Coeficiente de Afinidade (Ik) para um determinado curso k é um indicador combinado, 
que leva em conta o grau de progressão do aluno em um determinado curso (CPk), o tempo 
de permanência do aluno na Universidade e o seu coeficiente de rendimento CR, conforme 
expressão abaixo. 

Ik = 0,07 CR + 0,63 CPk + 0,005T

Sendo que:

CR é o Coeficiente de Rendimento calculado sobre todas as disciplinas cursadas até o 
momento na UFABC;

CPk é o Coeficiente de Progressão no curso k;

T é o número de quadrimestres cursados pelo aluno desde o seu ingresso, excluídos 
os quadrimestres com trancamento. Este número será limitado pelo número máximo de 
quadrimestres em que o aluno pode permanecer na Universidade antes de seu desligamento 
compulsório, conforme Resolução ConsEP No. 44, ou outra que a venha substituir.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 19 de março de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente
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ANEXO

TABELA DE CONCEITOS UTILIZADOS NO CÁLCULO DE COEFICIENTES DE DESEMPENHO

Conceito Desempenho

A Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da disciplina e 
do uso da matéria.

B Bom desempenho, demonstrando capacidade boa de uso dos conceitos da 
disciplina.

C

Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso adequado 
dos conceitos da disciplina e habilidade para enfrentar problemas relativamente 

simples e capacidade adequada para seguir adiante em estudos mais 
avançados.

D

Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, com 
familiaridade parcial do assunto e alguma capacidade para resolver problemas 
simples, mas demonstrando deficiências que exigem trabalho adicional para 

prosseguir em estudos avançados. Neste caso, o aluno é aprovado esperando-
se que ele tenha um conceito melhor em outra disciplina, para compensar 
o conceito D no cálculo do CR. Havendo vaga, o aluno poderá cursar esta 

disciplina novamente.

F Reprovado. A disciplina deve ser cursada novamente para a obtenção de crédito.

O Reprovado por falta. A disciplina deve ser cursada novamente para a obtenção 
de crédito.

RESOLUÇÃO ConsEPE Nº 148

Aprova o projeto pedagógico das Engenharias

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, considerando as 
deliberações ocorridas em sua II sessão ordinária, realizada em 12 de março de 2013, e a 
aprovação do referido projeto pedagógico pelo Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem 
e Ciências Aplicadas (ConCECS), em sua X sessão ordinária de 2011, realizada 21 de novembro 
de 2011 e alterações aprovadas em suas I e II sessões ordinárias de 2013, realizadas nos dias 4 
de fevereiro e 4 de março, respectivamente.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o projeto pedagógico das Engenharias, em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.
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Santo André, 19 de março de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente

ANEXO

Projeto Pedagógico das Engenharias

https://www.ufabc.edu.br/images/stories/pdfs/administracao/ConsEP/resolucao-148-projeto-pedagogico-das-engenhariasanexo.doc.pdf


Pág. 32

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 263 - 02 de abril de 2013

GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 159 – 22 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 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 24 de março de 2013, o prazo para conclusão 
dos trabalhos do GT instituído para rever os procedimentos e diretrizes que balizam a definição 
de Editais para o provimento de vagas docentes e sua alocação aos Centros, instituído pela 
Portaria nº 31, de 17 de janeiro de 2013, publicada no Boletim de Serviço da UFABC nº 250, de 
23 de janeiro de 2013.

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

HELIO WALDMAN
Reitor

PORTARIAS DE 25 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:

Nº 160 - Dispensar, a pedido, a servidora Adriana Paula de Moraes Batista, SIAPE nº 1875385, 
da função gratificada de Chefe da Divisão de Gestão de TI, código FG-1.

Nº 161 - Dispensar, a pedido, o servidor André Filipe de Morais Batista, SIAPE nº 3660879, da 
função gratificada de Chefe da Divisão de Data Center, código FG-1.

Nº 162 - Dispensar, a pedido, o servidor Carlos Alberto Silva, SIAPE nº 1758431, da função 
gratificada de Chefe da Divisão de Suporte do NTI, código FG-1.

Nº 163 - Dispensar, a pedido, o servidor Fernando Morais Menezes, SIAPE nº 1736788, da 
função gratificada de Chefe da Divisão de Infraestrutura do NTI, código FG-1.

Nº 164 - Dispensar, a pedido, a servidora Nalva Silva Carvalho, SIAPE nº 2563767, da função 
gratificada de Chefe da Seção de Telefonia, código FG-2.

Nº 165 - Dispensar, a pedido, o servidor  Samuel Werneck de Moraes, SIAPE nº 1587881, da 
função gratificada de Chefe da Seção de Redes, código FG-2.
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Nº 166 - Dispensar, a pedido, o servidor  André Aureliano Pessoa, SIAPE nº 1859923, da função 
gratificada de Chefe da Seção de Compras do NTI, código FG-3.

Nº 167 - Dispensar, a pedido, o servidor  Marcelo Carlos Cunha Breganhola, SIAPE nº 1768312, 
da função gratificada de Chefe da Seção de Almoxarifado e Patrimônio do NTI, código FG-4.

Nº 168 - Dispensar, a pedido, o servidor  Paulo Victor Fernandes da Silva, SIAPE nº 1676311, da 
função gratificada de Chefe da Seção de Sistemas, código FG-4.

Nº 169 - Dispensar, a pedido, o servidor  Silas Justiniano Veiga da Silva, SIAPE nº 1863767, da 
função gratificada de Chefe da Seção de Computação Científica, código FG-4.

Nº 170 - Dispensar, a pedido, o servidor  Daniel Barbosa do Nascimento, SIAPE nº 1736552, 
da função gratificada de Responsável pelo Apoio e Modelagem, Codificação e Suporte de 
Sistemas, código FG-5.

Nº 171 - Dispensar, a pedido, o servidor  Felipe dias Cano Iglesias, SIAPE nº 1759310, da 
função gratificada de Responsável pelo Apoio ao Suporte de Software e Licenças, código FG-5.

Nº 172 - Dispensar, a pedido, o servidor  Leonardo Monteiro Bersan de Araújo, SIAPE nº 
1676309, da função gratificada de Responsável pelo Apoio a Seção de Sistemas, código FG-5.

Nº 173 - Dispensar, a pedido, o servidor  Vitor Fiorotto Astolfi, SIAPE nº 1667995, da função 
gratificada de Responsável pelo Apoio ao Sistema de Gestão SIE e Bancos de Dados, código FG-
5.

Nº 174 - Designar o servidor André Filipe de Morais Batista, SIAPE nº 3660879, para exercer 
a Função Gratificada de Coordenador de Projetos do NTI, código FG-1, pelo prazo de 3 (três) 
meses a contar da publicação desta Portaria.

Nº 175 - Designar o servidor Mauricio Domingues Coutinho Neto, SIAPE nº 1544403, para 
exercer a Função Gratificada de Chefe da Divisão de Data Center do NTI, código FG-1, pelo 
prazo de 3 (três) meses a contar da publicação desta Portaria.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 176 – 27 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 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e considerando 
a Resolução ConsUni nº 28, de 30 de setembro de 2009 e as deliberações ocorridas na I sessão 
ordinária do ConsUni, realizada no dia 26 de março de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os seguintes servidores para compor a Comissão de Natureza Orçamentária e 
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Administrativa (CANOA):

§ 1º Membros natos: 

I - Reitor, como Coordenador da CANOA;

II - Pró-reitor de Administração;

III - Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional;

IV - Diretor do CECS;

V - Diretor do CCNH; e

VI - Diretor do CMCC.

§ 2º Membros indicados:

I - Wesley Góis, representante dos docentes;

II - Daniel Dubosselard Comin Lot, representante dos servidores técnico-administrativos;

III - Silas de Melo Furtado, representante discente da graduação; e

IV - Igor Wanderley Reis Dias, representante discente da pós-graduação.

Art. 2º Esta Portaria revoga e substitui a Portaria nº 134, de 25 de março de 2011, publicada no 
Boletim de Serviço da UFABC nº 157, de 30 de março de 2011, página 31.

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

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 177 – 27 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 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e considerando 
a Resolução ConsUni nº 69, de 19 de agosto de 2011, que institui a Comissão de Políticas de 
Segurança (CPS) da UFABC e as deliberações ocorridas na I sessão ordinária do ConsUni, 
realizada no dia 26 de março de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes servidores para compor, sob coordenação do primeiro, a Comissão 
de Políticas de Segurança (CPS) da UFABC:

I - Expedito Nunes, representante da pró-reitoria de planejamento e desenvolvimento 
institucional;
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II - Joel Pereira Felipe, pró-reitor de assuntos comunitários e políticas afirmativas;

III - Valterbasio de Araújo Alves, representante dos técnicos administrativos no ConsUni;

IV - Wellington Barbosa de Sousa, representante discente de graduação no ConsUni;

V - Vladimir Perchine, representante docente do CMCC no ConsUni;

VI - Wendel de Andrade Alves, representante docente do CCNH no ConsUni;

VII - Jeverson Teodoro Arantes Júnior, representante docente do CECS no ConsUni;

VIII - Alexsandro Cardoso Carvalho, representante do Comitê Estratégico de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (CETIC); e

IX - Valdenor Santos de Jesus, representante da prefeitura universitária.

Art. 2º Esta Portaria revoga e substitui a Portaria nº 529, de 03 de outubro de 2011, publicada no 
Boletim de Serviço da UFABC nº 184, de 05 de outubro de 2011, página 26.

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

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 178 – 28 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 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

• A crescente discussão pública sobre os critérios mais adequados para a escolha do reitor e 
vice-reitor;

• A conveniência de conhecer o pensamento da comunidade universitária sobre este tema; e

• O interesse, manifestado pelas entidades estudantis e corporativas, de realizar uma consulta 
pública com esse fim.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a Comissão de Consulta, que tratará de organizar consulta pública à comunidade 
da UFABC acerca dos critérios mais adequados para serem seguidos na escolha do reitor e vice-
reitor.

Art. 2° A Comissão de Consulta terá a seguinte composição:

I - 2 (dois) representantes da Reitoria: Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (pró-reitoria de 
assuntos comunitários e políticas afirmativas), e Juliana Dias de Almeida (secretaria-geral);
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II - 1 (um) representante da Associação Docente da UFABC, professor Armando Caputi;

III - 1 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores nas Universidades Federais do ABC 
(SinTUFABC), o técnico-administrativo Henrique de Abreu Piccolo;

IV - 1 (um) representante do Diretório Central dos Estudantes (DCE), o discente Thiago Morais 
Ceratti Ribeiro;

V - 1 (um) representante do Diretório Acadêmico (DA) de São Bernardo do Campo, o discente 
Lucas Becker; e

VI - 1 (um) representante da Associação de Pós-Graduandos (APG), o discente Josué da Silva 
Santos.

Parágrafo único.  A presidência será escolhida na primeira reunião da comissão de que trata 
o caput.

Art. 3º Esta Comissão se extinguirá automaticamente tão logo a consulta seja finalizada.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da UFABC.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 179 – 28 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 Marcos Pavone, SIAPE nº 1534025, para exercer a função gratificada de 
Chefe da Seção de Sistemas do NTI, código FG-2.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 180 – 28 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 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, e considerando:

• o disposto na Resolução ConsUni que institui e normatiza a Comissão de Vagas de 
Concursos para Docentes para o Magistério Superior da UFABC;

• as deliberações ocorridas na III sessão ordinária do ConsEP, realizada no dia 12 de abril de 
2011; e
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• as deliberações ocorridas na I sessão ordinária do ConsUni, realizada no dia 26 de março de 
2013.

RESOLVE:

Art. 1º Designar a seguinte composição para a Comissão de Vagas de Concursos para Docentes 
para o Magistério Superior da UFABC:

I - Helio Waldman, reitor e presidente da Comissão;

II - Gustavo Dalpian, vice-reitor;

III - Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação;

IV - Carlos Alberto Kamienski, pró-reitor de pós-graduação;

V - Klaus Werner Capelle, pró-reitor de pesquisa; 

VI - Francisco de Assis Comarú, substituto do pró-reitor de extensão;

VII - Valdecir Marvulle, diretor do CMCC;

VIII - Gilberto Martins, diretor do CECS;

IX - Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior, diretor do CCNH;

X - Igor Leite Freire, representante do CMCC;

XI - Douglas Alves Cassiano e Emery Cleiton Cabral Correia Lins, representantes do CECS; e

XII - Daniel Pansarelli e Carlos Alberto da Silva, representantes do CCNH.

Parágrafo único.  Alterada a titularidade dos cargos acima referidos, o(a) novo(a) 
nomeado(a) assume, automaticamente, as respectivas funções perante a Comissão.

Art. 2º Esta Portaria revoga e substitui a Portaria nº 519, de 26 de setembro de 2011, publicada 
no Boletim de Serviço da UFABC nº 183, de 28 de setembro de 2011, página 12.

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

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 181 – 01 DE ABRIL 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 e considerando

• a dificuldade de operação eficiente de alguns setores do Núcleo de Tecnologia da Informação 
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(NTI) da UFABC; e

• a crise de governança instaurada recentemente no âmbito do NTI,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho com a finalidade de rever a estrutura organizacional do NTI e 
propor modelo de gestão que atenda às demandas da UFABC.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob coordenação do primeiro, compor o 
referido GT:

I - Mauricio Domingues Coutinho Neto;

II - Amaury Kruel Budri;

III – Gebel Eduardo Mendonça Barbosa;

IV – Mauricio Bianchi Wojslaw; e

V – Ricardo Magnusson Mussini.

Art. 3º O GT deverá apresentar suas recomendações no prazo de 90 (noventa) dias a partir da 
publicação desta Portaria.

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

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIAS DE 26 DE MARÇO DE 2013.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC – UFABC, designado pela Portaria nº 993 de 05 de dezembro de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 17 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, 

RETIFICA:

Nº 76 - Designar o servidor Vinicius Ikezu Saito, matrícula SIAPE1680233, para exercer o 
encargo de substituto eventual do Chefe da Divisão Administrativa da Pró-reitoria de Pós-
graduação, código FG-1, durante afastamentos e impedimentos regulares do titular.

Nº 77 - Dispensar a servidora Renata Coelho, SIAPE  nº 1574139, da função gratificada de 
Chefe da Divisão Acadêmica da PROGRAD, código FG-2.

Nº 78 - Dispensar a servidora Maria Estela Conceição de Oliveira, SIAPE  nº 1563756, da função 
gratificada de Chefe da Divisão de Estágios da PROGRAD, código FG-1.

Nº 79 - Designar a servidora Renata Coelho, SIAPE nº 1574139, para exercer a função 
gratificada de Chefe da Divisão Acadêmica da PROGRAD, código FG-1.

Nº 80 - Designar a servidora Maria Estela Conceição de Oliveira, SIAPE nº 1563756, para 
exercer a função gratificada de Chefe da Divisão de Estágios da PROGRAD, código FG-2.

Nº 81 - Designar a servidora Maria Cristina Zomignan, SIAPE nº 1759286, para exercer o 
encargo de substituta eventual da Chefe da Divisão Acadêmica da PROGRAD, código FG-1, nos 
afastamentos e impedimentos regulares da titular.

Nº 82 - Designar o servidor Julio Cesar Ferreira Rodrigues, SIAPE nº 1680297 para exercer o 
encargo de substituto eventual da Chefe da Divisão de Estágios da PROGRAD, código FG-2, nos 
afastamentos e impedimentos regulares da titular.

Nº 83 - Dispensar, a pedido, o servidor Márcio Katsumi Oikawa, SIAPE  nº 1675532, da função 
gratificada de Coordenador Geral dos Laboratórios Didáticos de Informática, Vinculado à 
PROGRAD, código FG-2, a contar de 08 de abril de 2013.

Nº 84 - Designar o servidor Rodrigo de Alencar Hausen, SIAPE nº 1936815, para exercer a 
função gratificada de Coordenador Geral dos Laboratórios Didáticos de Informática, Vinculado à 
PROGRAD, código FG-2, a contar de 08 de abril de 2013.

Nº 85 - Designar o servidor Christian Ryu Yasuhara, SIAPE nº 1689996, para exercer o encargo 
de substituto eventual da Chefe da Divisão Acadêmica do CMCC, código FG-1, nos afastamentos 
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e impedimentos regulares da titular.

Nº 86 - Designar a servidora Lilian Santos Leite Menezes, SIAPE nº 1549719, para exercer o 
encargo de substituta eventual da Chefe da Divisão Educacional da PROEX, código FG-1, no 
período de 09 a 19 de abril de 2013.

Nº 87 - Designar o servidor Décio de Aquino Almeida, SIAPE nº 1689995, para exercer o encargo 
de substituto eventual da Chefe da Seção de Recepção e encaminhamento de Aluno, código FG-
3, nos afastamentos e impedimentos regulares do titular.

Nº 88 - Designar a servidora Luana Tyo Pauli Fuziy, SIAPE nº 1824681, para exercer o encargo 
de substituto eventual da Chefe do Setor de Atendimento ao Aluno da PROGRAD, código FG-3, 
nos afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MAURÍCIO BIANCHI WOJLAW
Pró-reitor de Administração/Substituto

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

FÉRIAS DE MARÇO DE 2013

Assessoria de Comunicação e Imprensa
Nome Início Término

Gabriela do Prado Giraldi 04/03/2013 22/03/2013

Auditoria Interna

Nome Início Término
Patrícia Alves Moreira 18/03/2013 28/03/2013

Patrícia Alves Moreira 18/03/2013 28/03/2013

Biblioteca

Nome Início Término
Taís Socorro Feitosa da Silva Macedo 04/03/2013 16/03/2013

Centro de Ciências Naturais e Humanas

Nome Início Término

Andrea Onofre de Araujo 18/03/2013 12/04/2013

Artur Franz Keppler 01/03/2013 10/03/2013

Carolina Assumpção dos Santos 04/03/2013 23/03/2013

Fernando Carlos Giacomelli 01/03/2013 12/03/2013
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Giselle Cerchiaro 01/03/2013 10/03/2013

Jose Kenichi Mizukoshi 18/03/2013 07/04/2013

José Kenichi Mizukoshi 18/03/2013 07/04/2013

Leonardo Lira Lima 11/03/2013 28/03/2013

Luciano Soares da Cruz 25/03/2013 05/04/2013

Mauricio Domingues Coutinho Neto 28/03/2013 19/04/2013

Reinaldo Luiz Cavasso Filho 18/03/2013 11/04/2013

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Nome Início Término
Eduardo Toshio Nagase 11/03/2013 28/03/2013

José Alex Sant´Anna 11/03/2013 26/03/2013

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Nome Início Término
Guiou Kobayashi 25/03/2013 28/03/2013

Ilma Aparecida Marques Silva 13/03/2013 21/04/2013

Karla Vittori 11/03/2013 17/03/2013

Maria de Lourdes Merlini Giuliani 19/03/2013 08/04/2013

Rodrigo Fresneda 01/03/2013 22/03/2013

Yossi Zana 19/03/2013 08/04/2013

Coordenação Geral de Finanças e Contabilidade

Nome Início Término

Aline Anieri 04/03/2013 28/03/2013

Cristina Tiemi Nakanishi Dias 04/03/2013 22/03/2013

Darlene Martin Aloise 18/03/2013 28/03/2013

Vanessa Soraia Sales dos Santos 11/03/2013 28/03/2013

Coordenação Geral de Suprimentos e Aquisições

Nome Início Término

Edson Antônio Pires Júnior 11/03/2013 28/03/2013

Mauricio Massao Oura 04/03/2013 13/03/2013

Mauricio Massao Oura 25/03/2013 28/03/2013
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Tatiane Lira do Nascimento 04/03/2013 08/03/2013

Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade

Nome Início Término
Cleiton Fabiano Klechen 21/03/2013 28/03/2013

Núcleo de Tecnologia da Informação

Nome Início Término
Celso Fernando Xavier Gomes Corrêa dos Santos 04/03/2013 23/03/2013

Celso Fernando Xavier Gomes Corrêa dos Santos 25/03/2013 29/03/2013

Eduardo Palhares Júnior 25/03/2013 29/03/2013

Eduardo Yutaka Uwaide 14/03/2013 28/03/2013

Filipe Caetano da Silva 18/03/2013 22/03/2013

Giulio Guiyti Rossignolo Suzumura 25/03/2013 28/03/2013

Iraí Dantas Ferreira 05/03/2013 19/03/2013

Prefeitura Universitária

Nome Início Término
Ângela Shimabukuro 11/03/2013 22/03/2013

Ângela Shimabukuro 25/03/2013 28/03/2013

Augusto José Paes Ferreira 04/03/2013 15/03/2013

Danilo Silva Pereiro 04/03/2013 18/03/2013

Rafael de Freitas 18/03/2013 27/03/2013

Ricardo Soares Lima 04/03/2013 15/03/2013

Walter Ignácio Rosa 18/03/2013 28/03/2013

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas

Nome Início Término
Anderson Freitas da Silva 25/03/2013 28/03/2013

Bernardo Fontes Garcia 04/03/2013 08/03/2013

Renato Mergulhão Cavalcante 11/03/2013 22/03/2013

Pró-Reitoria de Extensão

Nome Início Término

Haroldo de Oliveira Souza Filho 01/03/2013 30/03/2013
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Pró-Reitoria de Graduação

Nome Início Término
Adriana Siqueira da Luz 18/03/2013 28/03/2013

Alessandra Rodrigues de Santana 25/03/2013 12/04/2013

Aline Maxiline Pereira de Oliveira 01/03/2013 19/03/2013

Andréia Sousa Bezerra 25/03/2013 28/03/2013

Arnaldo Soares Filho 25/03/2013 28/03/2013

Camilo Misura 04/03/2013 16/03/2013

Edson Gomes da Silva 04/03/2013 22/03/2013

Gabriel Mortensen 04/03/2013 15/03/2013

Luana Mara Almeida Teixeira 25/03/2013 28/03/2013

Manuel Leonardo Pereira Gama 11/03/2013 15/03/2013

Pró-Reitoria de Pesquisa

Nome Início Término

Felipe Rodrigues Capilla 11/03/2013 16/03/2013

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Nome Início Término
Fernando Ferreira Matias 25/03/2013 18/04/2013

Renata Xavier Savoini 13/03/2013 15/03/2013

Renata Xavier Savoini 25/03/2013 18/04/2013

Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Nome Início Término
Jorge Donizetti Rodrigues Junior 04/03/2013 22/03/2013

Kleber Ferreira 11/03/2013 22/03/2013

Monise Betteloni 08/03/2013 22/03/2013

Reitoria

Nome Início Término
Flavia Alves de Oliveira 04/03/2013 08/03/2013

Flavia Alves de Oliveira 11/03/2013 22/03/2013
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Secretaria da Universidade e Conselhos 

Nome Início Término
Ivan Fiorelli dos Santos 25/03/2013 28/03/2013

Luiza Sakaguchi Hanashiro 04/03/2013 25/03/2013

FÉRIAS DE ABRIL DE 2013

Assessoria de Comunicação e Imprensa

Nome Início Término

Maria Eunice Ribeiro do Nascimento 01/04/2013 05/04/2013

Assessoria de Relações Internacionais

Nome Início Término

Eduardo Gueron 09/04/2013 19/04/2013

Auditoria Interna

Nome Início Término

Leandro Gomes Amaral 09/04/2013 17/04/2013

Rosana de Carvalho Dias 01/04/2013 28/04/2013

Biblioteca

Nome Início Término

Ellen Aparecida Nascimento Molina 08/04/2013 19/04/2013

Ronalde Baptista de Lima Júnior 09/04/2013 20/04/2013

Sérgio Fagundes da Costa 09/04/2013 18/04/2013

Tais Socorro Feitosa da Silva Macedo 01/04/2013 05/04/2013

Centro de Ciências Naturais e Humanas

Nome Início Término

Adelaide Faljoni Alario 08/04/2013 02/05/2013

Alex Gomes Dias 08/04/2013 14/04/2013

Alexandre Figueiredo Lago 09/04/2013 19/04/2013
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Alexandre Zatkovskis Carvalho 01/04/2013 20/04/2013

Alvaro Takeo Omori 08/04/2013 19/04/2013

Alysson Fabio Ferrari 15/04/2013 21/04/2013

Alysson Fábio Ferrari 08/04/2013 14/04/2013

Ana Carolina Santos de Souza Galvão 08/04/2013 19/04/2013

Ana Lúcia Crivelari 05/04/2013 05/04/2013

Ana Lúcia Crivelari 09/04/2013 12/04/2013

Ana Melva Champi Farfan 08/04/2013 11/04/2013

Ana Paula de Mattos Areas Dau 08/04/2013 19/04/2013

Anastasia Guidi Itokazu 08/04/2013 19/04/2013

Anderson Orzari Ribeiro 08/04/2013 19/04/2013

André Eterovic 08/04/2013 20/04/2013

André Sarto Polo 08/04/2013 19/04/2013

Ângela Albuquerque Teixeira Neto 08/04/2013 17/04/2013

Antônio Sérgio Kimuz Braz 07/04/2013 21/04/2013

Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior 08/04/2013 19/04/2013

Artur Franz Keppler 09/04/2013 19/04/2013

Caetano Rodrigues Miranda 07/04/2013 21/04/2013

Camilo Andrea Angelucci 08/04/2013 21/04/2013

Carlos Alberto da Silva 01/04/2013 20/04/2013

Célio Adrega de Moura Júnior 06/04/2013 20/04/2013

Charles Morphy Dias dos Santos 09/04/2013 21/04/2013

Cibele Biondo 07/04/2013 21/04/2013

Cristiane Negreiros Abbud Ayoub 08/04/2013 20/04/2013

Dalmo Mandelli 07/04/2013 21/04/2013

Daniel Carneiro Carretiero 06/04/2013 20/04/2013
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Daniel Pansarelli 08/04/2013 19/04/2013

Daniel Paulino de Souza 01/04/2013 05/04/2013

Daniele Ribeiro de Araújo 08/04/2013 19/04/2013

Danilo da Cruz Centeno 08/04/2013 20/04/2013

Denise Criado Pereira de Souza 08/04/2013 19/04/2013

Eduardo de Moraes Gregores 08/04/2013 20/04/2013

Eduardo Leite Borba 08/04/2013 14/04/2013

Eduardo Peres Novais de Sá 08/04/2013 19/04/2013

Fabio Furlan Ferreira 08/04/2013 19/04/2013

Felipe Chen Abrego 08/04/2013 20/04/2013

Fernando Carlos Giacomelli 01/04/2013 19/04/2013

Fernando Costa Mattos 08/04/2013 19/04/2013

Fernando D’Agostini Y Pablos 22/04/2013 27/04/2013

Fernando Luis Semião da Silva 08/04/2013 19/04/2013

Fernando Zaniolo Gibran 08/04/2013 19/04/2013

Flavio Leandro de Souza 07/04/2013 21/04/2013

Francisco Eugênio Mendonça da Silveira 08/04/2013 14/04/2013

German Lugones 07/04/2013 21/04/2013

Giselle Cerchiaro 09/04/2013 19/04/2013

Graciela de Souza Oliver 08/04/2013 11/04/2013

Graciela de Souza Oliver 21/04/2013 07/05/2013

Guilherme Cunha Ribeiro 06/04/2013 21/04/2013

Gustavo Muniz Dias 08/04/2013 19/04/2013

Hana Paula Masuda 08/04/2013 19/04/2013

Herculano da Silva Martinho 08/04/2013 11/04/2013

Hugo Barbosa Suffredini 08/04/2013 15/04/2013
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Humberto Fonseca Mendes 07/04/2013 21/04/2013

Iseli Lourenço Nantes 08/04/2013 19/04/2013

Janaina de Souza Garcia 07/04/2013 21/04/2013

Jean Jacques Bonvent 08/04/2013 20/04/2013

Jiri Borecky 08/04/2013 19/04/2013

José Antonio Souza 07/04/2013 21/04/2013

José Carlos Rodrigues Silva 09/04/2013 21/04/2013

Juliana Bueno 08/04/2013 19/04/2013

Juliana Marchi 08/04/2013 19/04/2013

Karina Passalacqua Morelli Frin 01/04/2013 20/04/2013

Katya Margareth Aurani 08/04/2013 19/04/2013

Laura Paulucci Marinho 08/04/2013 19/04/2013

Leticie Mendonça Ferreira 06/04/2013 21/04/2013

Luciano Soares da Cruz 07/04/2013 21/04/2013

Lúcio Campos Costa 08/04/2013 19/04/2013

Luis Alberto Peluso 08/04/2013 19/04/2013

Luiz Francisco Monteiro Leite Ciscato 07/04/2013 21/04/2013

Maísa Helena Altarugio 08/04/2013 20/04/2013

Marcelo Augusto Christoffolete 08/04/2013 19/04/2013

Marcelo Augusto Leigui de Oliveira 06/04/2013 20/04/2013

Marcelo Oliveira da Costa Pires 08/04/2013 19/04/2013

Márcia Aparecida da Silva Spinacé 07/04/2013 21/04/2013

Márcia Aparecida Sperança 08/04/2013 19/04/2013

Márcia Helena Alvim 08/04/2013 19/04/2013

Márcio de Souza Werneck 08/04/2013 19/04/2013

Marco Antonio Bueno Filho 08/04/2013 14/04/2013
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Marcos de Abreu Avila 22/04/2013 10/05/2013

Marcos Roberto da Silva Tavares 07/04/2013 21/04/2013

Marcos Roberto da Silva Tavares 27/04/2013 29/04/2013

Maria Beatriz Fagundes 08/04/2013 19/04/2013

Maria Camila Almeida 06/04/2013 20/04/2013

Maria Candida Varone de Morais Capecchi 08/04/2013 19/04/2013

Maria Cristina Carlan da Silva 08/04/2013 19/04/2013

Maria Inês Ribas Rodrigues 09/04/2013 27/04/2013

Maricelma Ferreira 09/04/2013 18/04/2013

Mauro Coelho dos Santos 07/04/2013 21/04/2013

Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda 08/04/2013 19/04/2013

Mirela Inês da Sairre 08/04/2013 19/04/2013

Mirian Pacheco Silva 01/04/2013 21/04/2013

Natália Pirani Ghilardi Lopes 08/04/2013 20/04/2013

Otto Muller Patrão de Oliveira 07/04/2013 21/04/2013

Pablo Alejandro Fiorito 08/04/2013 19/04/2013

Patrícia Dantoni Alnis Bezerra 08/04/2013 19/04/2013

Patricia Del Nero Velasco 08/04/2013 20/04/2013

Paula Homem de Mello 09/04/2013 19/04/2013

Paulo Tadeu da Silva 08/04/2013 14/04/2013

Pedro Galli Mercadante 07/04/2013 21/04/2013

Pieter Willem Westera 08/04/2013 20/04/2013

Pietro Chimenti 08/04/2013 19/04/2013

Raquel de Almeida Ribeiro 07/04/2013 21/04/2013

Regina Keiko Murakami 08/04/2013 19/04/2013

Reinaldo Luiz Cavasso Filho 19/04/2013 19/04/2013
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Renata Maria Augusto da Costa 07/04/2013 21/04/2013

Renata Simões 06/04/2013 20/04/2013

Renato Rodrigues Kinouchi 06/04/2013 21/04/2013

Ricardo Augusto Lombello 08/04/2013 19/04/2013

Ricardo Rocamora Paszko 08/04/2013 19/04/2013

Roberta Menezes Serra 07/04/2013 21/04/2013

Roberto Menezes Serra 09/04/2013 02/05/2013

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha 08/04/2013 19/04/2013

Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha 20/04/2013 20/04/2013

Rodrigo Maghdissian Cordeiro 08/04/2013 19/04/2013

Roosevelt Droppa Junior 08/04/2013 19/04/2013

Roque da Costa Caiero 07/04/2013 21/04/2013

Rosana Louro Ferreira Silva 08/04/2013 18/04/2013

Sérgio Daishi Sasaki 08/04/2013 19/04/2013

Simone Rodrigues de Freitas 07/04/2013 21/04/2013

Tiago Rodrigues 08/04/2013 20/04/2013

Tiago Rodrigues 22/04/2013 03/05/2013

Valery Shchesnovich 08/04/2013 14/04/2013

Valter Alnis Bezerra 08/04/2013 14/04/2013

Valter Alnis Bezerra 15/04/2013 19/04/2013

Vanessa Kruth Verdade 08/04/2013 15/04/2013

Viviane Viana Silva 09/04/2013 20/04/2013

Wanius José Garcia da Silva 08/04/2013 14/04/2013

Wendel Andrade Alves 08/04/2013 19/04/2013

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Nome Início Término

Adrian Marcel Zalmanovici 07/04/2013 21/04/2013
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Adriana Capuano de Oliveira 10/04/2013 02/05/2013

Agnaldo Aparecido Freschi 08/04/2013 02/05/2013

Alejandro Andres Zuniga Paez 09/04/2013 19/04/2013

Alexandre Acacio de Andrade 07/04/2013 21/04/2013

Alfeu Joaozinho Sguarezi Filho 15/04/2013 19/04/2013

Alfredo Del Sole Lordelo 08/04/2013 22/04/2013

Ana Carolina Quirino Simões 09/04/2013 18/04/2013

Ana Maria Dietrich 09/04/2013 23/04/2013

Ana Maria Pereira Neto 09/04/2013 18/04/2013

André Luis da Silva 06/04/2013 20/04/2013

Andrea Paula dos Santos 06/04/2013 16/04/2013

Antonio Gil Vicente de Brum 09/04/2013 20/04/2013

Artur Zimerman 01/04/2013 14/04/2013

Caio César de Moraes 01/04/2013 05/04/2013

Carlos Alberto dos Reis Filho 09/04/2013 19/04/2013

Carlos Eduardo Capovilla 09/04/2013 19/04/2013

Carlos Renato Huaura Solorzano 07/04/2013 19/04/2013

Cayo Prado Fernandes Francisco 07/04/2013 21/04/2013

Christiane Bertachini Lombello 09/04/2013 19/04/2013

Christiane Ribeiro 09/04/2013 20/04/2013

Cícero Ribeiro de Lima 09/04/2013 20/04/2013

Claudia Celeste Celestino de Paula Santos 15/04/2013 19/04/2013

Claudio José Bordin Júnior 09/04/2013 19/04/2013

Cristiano Fiorilo de Melo 07/04/2013 16/04/2013

Cristiano Fiorilo de Melo 17/04/2013 20/04/2013

Dacio Roberto Matheus 09/04/2013 29/04/2013
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Dacio Roberto Matheus 30/04/2013 10/05/2013

Daniel Zanetti de Florio 09/04/2013 20/04/2013

Danilo Justino Carastan 09/04/2013 22/04/2013

Diana Sarita Hamburger 09/04/2013 28/04/2013

Elvira Rafikova 09/04/2013 19/04/2013

Everaldo Carlos Venancio 09/04/2013 21/04/2013

Fabiano Fragoso Costa 01/04/2013 20/04/2013

Federico Bernardino Morante Trigoso 08/04/2013 19/04/2013

Fernando Madeira 09/04/2013 20/04/2013

Fernando Rocha Nogueira 12/04/2013 26/04/2013

Fulvio Andres Callegari 06/04/2013 20/04/2013

Germán Carlos Santos Quispe 08/04/2013 30/04/2013

Gilson Lameira de Lima 09/04/2013 23/04/2013

Giorgio Romano Schutte 06/04/2013 20/04/2013

Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques 09/04/2013 24/04/2013

Haroldo de Faria Junior 08/04/2013 17/04/2013

Humberto Naoyuki Yoshimura 07/04/2013 21/04/2013

Irineu Antunes Junior 09/04/2013 19/04/2013

Irineu Antunes Junior 22/04/2013 05/06/2013

Israel da Silveira Rego 05/04/2013 22/04/2013

Ivan Roberto Santana Casella 22/04/2013 21/05/2013

Jeroen Schoenmaker 09/04/2013 19/04/2013

Jesus Franklin Andrade Romero 09/04/2013 29/04/2013

Jorge Diego Marconi 07/04/2013 16/04/2013

Jorge Diego Marconi 17/04/2013 21/04/2013

Jorge Tomioka 09/04/2013 19/04/2013
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José Blanes Sala 08/04/2013 19/04/2013

José Henrique Souza 07/04/2013 21/04/2013

Jose Rubens Maiorino 06/04/2013 21/04/2013

Karl Peter Burr 09/04/2013 21/04/2013

Katia Franklin Albertin Torres 09/04/2013 19/04/2013

Katia Franklin Albertin Torres 22/04/2013 11/05/2013

Klaus Frey 03/04/2013 19/04/2013

Leia Bernardi Bagesteiro 03/04/2013 19/04/2013

Lucia Helena Gomes Coelho 01/04/2013 20/04/2013

Luciana Pereira 05/04/2013 19/04/2013

Luis Alberto Martinez Riascos 09/04/2013 20/04/2013

Luiz de Siqueira Martins Filho 09/04/2013 23/04/2013

Luiz Henrique Bonani do Nascimento 09/04/2013 19/04/2013

Mara Marly Gomes Barreto 10/04/2013 24/05/2013

Marat Rafikov 09/04/2013 18/04/2013

Marcelo Bender Perotoni 09/04/2013 19/04/2013

Márcia Tsuyama Escote 08/04/2013 14/04/2013

Marcio Eisencraft 08/04/2013 01/05/2013

Marcio Gustavo Di Vernieri Cuppari 09/04/2013 18/04/2013

Marcos Duarte 03/04/2013 20/04/2013

Marcos Roberto da Rocha Gesualdi 05/04/2013 26/04/2013

Michel Oliveira da Silva Dantas 09/04/2013 19/04/2013

Pedro Carajilescov 09/04/2013 20/04/2013

Renata Ayres Rocha 08/04/2013 24/04/2013

Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca Brasil 07/04/2013 21/04/2013

Ricardo de Sousa Moretti 09/04/2013 19/04/2013
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Ricardo Gaspar 07/04/2013 20/04/2013

Ricardo Luis Patroni 09/04/2013 16/04/2013

Ricardo Suyama 09/04/2013 19/04/2013

Roberto Jacobe Rodrigues 09/04/2013 20/04/2013

Rodrigo Reina Muñoz 15/04/2013 19/04/2013

Roseli Frederigi Benassi 15/04/2013 19/04/2013

Silvia Helena Facciolla Passarelli 09/04/2013 18/04/2013

Sônia Maria Malmonge 08/04/2013 12/04/2013

Stilante Koch Manfrin 08/04/2013 28/04/2013

Suel Eric Vidotti 01/04/2013 12/04/2013

Tatiane Araújo de Jesus 09/04/2013 19/04/2013

Thales Sousa 09/04/2013 21/04/2013

Valdemir Martins Lira 09/04/2013 15/04/2013

Vanessa Elias de Oliveira 09/04/2013 23/04/2013

Victor Augusto Fernandes de Campos 11/04/2013 19/04/2013

Vitor Eduardo Schincariol 08/04/2013 21/04/2013

Wesley Góis 07/04/2013 21/04/2013

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Nome Início Término

Alessandro Jacques Ribeiro 09/04/2013 12/04/2013

Alexandr Kornev 07/04/2013 21/04/2013

Antonio Cândido Faleiros 09/04/2013 24/04/2013

Antonio Sérgio Munhoz 09/04/2013 20/04/2013

Celso Chikahiro Nishi 09/04/2013 20/04/2013

Cristian Favio Coletti 09/04/2013 19/04/2013

Daniel Morgato Martin 15/04/2013 30/04/2013
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Dmitry Vasilevich 07/04/2013 07/05/2013

Edson Alex Arrazola Iriarte 01/04/2013 10/04/2013

Edson Pinheiro Pimentel 09/04/2013 17/04/2013

Edson Ryoji Okamoto Iwaki 06/04/2013 25/04/2013

Francisco de Assis Zampirolli 08/04/2013 23/04/2013

Francisco Isidro Massetto 10/04/2013 09/05/2013

Gisele Cristina Ducati 09/04/2013 27/04/2013

Guiou Kobayashi 29/04/2013 29/05/2013

Ilma Aparecida Marques Silva 23/04/2013 23/04/2013

Josiane Belloni Metzner 15/04/2013 30/04/2013

Lucieni Gomes da Silva 16/04/2013 26/04/2013

Lucieni Gomes da Silva 29/04/2013 10/05/2013

Marcela Bermudez Echeverry 22/04/2013 17/05/2013

Marcelo Bussotti Reyes 09/04/2013 19/04/2013

Marcelo Zanchetta do Nascimento 08/04/2013 22/04/2013

Maurício Firmino Silva Lima 08/04/2013 19/04/2013

Olexandr Zhydenko 08/04/2013 19/04/2013

Patricia Dias dos Santos 08/04/2013 19/04/2013

Paula Ayako Tiba 09/04/2013 09/05/2013

Peter Maurice Erna Claessens 03/04/2013 18/04/2013

Raquel Vecchio Fornari 07/04/2013 21/04/2013

Silvia Cristina Dotta 09/04/2013 19/04/2013

Sinuê Dayan Barbero Lodovici 09/04/2013 20/04/2013

Tatiana Lima Ferreira 01/04/2013 01/05/2013

Valerio Ramos Batista 08/04/2013 19/04/2013

Vladimir Perchine 09/04/2013 18/04/2013



Pág. 55

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 263 - 02 de abril de 2013

Yossi Zana 09/04/2013 09/04/2013

Zhanna Gennadyevna Kuznetsova 24/04/2013 25/05/2013

Coordenação Geral de Finanças e Contabilidade

Nome Início Término

Darlene Martin Aloise 29/04/2013 08/05/2013

Leonardo Batista Gimenez 09/04/2013 19/04/2013

Paulo Roberto Zerbinatti 01/04/2013 05/04/2013

Coordenação Geral de Recursos Humanos

Nome Início Término

Ana Carolina Antunes Acosta Fernandes 09/04/2013 19/04/2013

Claudio Marcio Cardozo Souza 01/04/2013 01/04/2013

Grace Mie Kato Ferreira 24/04/2013 23/05/2013

Marcia de Oliveira Lupia 01/04/2013 05/04/2013

Mauricio Bianchi Wojslaw 15/04/2013 28/04/2013

Mauricio Bianchi Wojslaw 29/04/2013 30/04/2013

Rodrigo Cabrera 09/04/2013 19/04/2013

Rosana Nishimoto das Chagas 01/04/2013 05/04/2013

Coordenação Geral de Suprimentos e Aquisições

Nome Início Término

Alessandra Monteiro Diniz 01/04/2013 05/04/2013

Alexsandro Cardoso Carvalho 01/04/2013 04/04/2013

Alexsandro Cardoso Carvalho 29/04/2013 16/05/2013

Gerson Luiz Grecco 09/04/2013 18/04/2013

Simone Aparecida Pellizon 09/04/2013 19/04/2013

Núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade

Nome Início Término
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Daniel Moraes de Campos 09/04/2013 18/04/2013

Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho 09/04/2013 18/04/2013

Núcleo de Tecnologia da Informação

Nome Início Término

Alexandre Marson Pinheiro 03/04/2013 03/04/2013

Edson Beserra dos Santos 03/04/2013 18/04/2013

Edson Beserra dos Santos 22/04/2013 26/04/2013

Edson Beserra dos Santos 29/04/2013 03/05/2013

Felipe Dias Cano Iglesias 01/04/2013 15/04/2013

Leandro Alvarez de Lima 01/04/2013 05/04/2013

Nilson José Zoccaratto 01/04/2013 05/04/2013

Paulo Victor Fernandes da Silva 09/04/2013 20/04/2013

Thiago de Oliveira Santos 09/04/2013 12/04/2013

Prefeitura Universitária

Nome Início Término

Ângela Shimabukuro 01/04/2013 14/04/2013

Aparecido Sturaro 09/04/2013 12/04/2013

Beatriz Buarque Frias Bernardo Lopes 25/04/2013 03/05/2013

Joao Batista Joenck Junior 09/04/2013 19/04/2013

Natália Cardoso Abreu de Araújo 09/04/2013 19/04/2013

Rafael de Freitas 01/04/2013 05/04/2013

Valterbasio de Araújo Alves 09/04/2013 19/04/2013

Walkyria Elissa Heidorne Machado 02/04/2013 19/04/2013

Procuradoria Federal

Nome Início Término

Dionisio Pereira Souza 15/04/2013 26/04/2013
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Gustavo Di Cesare Giannella 01/04/2013 05/04/2013

Reginaldo Fracasso 01/04/2013 05/04/2013

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas

Nome Início Término

Adriene Bispo 22/04/2013 30/04/2013

Adriene Bispo 22/04/2013 30/04/2013

Carla Cristiane Paz Felix 01/04/2013 06/04/2013

Carla Cristiane Paz Felix 29/04/2013 10/05/2013

Elisangela Bardi da Fonseca 01/04/2013 05/04/2013

Janaina Silveira Rodrigues do Amaral 22/04/2013 26/04/2013

Joel Pereira Felipe 15/04/2013 30/04/2013

Renata Manchini Cardoso 22/04/2013 30/04/2013

Roberta Kelly Amorim Gomes 29/04/2013 10/05/2013

Rosana Moreno Quevedo 09/04/2013 12/04/2013

Pró-Reitoria de Extensão

Nome Início Término

Kelly Cristina Moreira Ferreira 15/04/2013 30/04/2013

Leandro Frenham Chemalle 01/04/2013 05/04/2013

Lidia Pancev Daniel Pereira 09/04/2013 19/04/2013

Marcelo Ferreira Schiavo 15/04/2013 30/04/2013

Márcia Aparecida Costa 01/04/2013 12/04/2013

Pró-Reitoria de Graduação

Nome Início Término

Alessandra Rodrigues de Santana 22/04/2013 29/04/2013

Ana Paula Pagotti 09/04/2013 19/04/2013

Antonio Guilherme Medeiros Neto 01/04/2013 05/04/2013
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Bianca Grotti Dévora 08/04/2013 12/04/2013

Cesar da Mota Marcondes Pereira 01/04/2013 05/04/2013

Cristiane Oliveira de Souza 15/04/2013 19/04/2013

Danielle Gonzales 09/04/2013 14/04/2013

Edgard Gonçalves Cardoso 29/04/2013 18/05/2013

Edson Gomes da Silva 01/04/2013 09/04/2013

Edson Gomes da Silva 15/04/2013 26/04/2013

Eduardo Marcate Garcia dos Anjos 09/04/2013 19/04/2013

Fernanda Maria Rodriguez 09/04/2013 18/04/2013

Fernanda Maria Rodriguez 19/04/2013 19/04/2013

Fernanda Rodrigues Bertuchi 09/04/2013 12/04/2013

Fernando Silva Rodrigues 08/04/2013 15/04/2013

Jarriv Alcantara de Oliveira Reginaldo 08/04/2013 18/04/2013

Jonny Aparecido da Silva Marques 01/04/2013 05/04/2013

Juliano Marques Nunes 09/04/2013 18/04/2013

Leandro Andriolli Alberto 09/04/2013 18/04/2013

Lilian Cristina Soares Silva 09/04/2013 19/04/2013

Luana Mara Almeida Teixeira 01/04/2013 19/04/2013

Luana Tyo Pauli Fuziy 01/04/2013 12/04/2013

Marcelo dos Santos 15/04/2013 02/05/2013

Márcio Katsumi Oikawa 09/04/2013 19/04/2013

Marco Antonio Marino 09/04/2013 23/04/2013

Marcos Roberto de Araujo Silva 09/04/2013 18/04/2013

Marcos Vinicius de Amorim 08/04/2013 19/04/2013

Maria Cristina Zomignan 01/04/2013 19/04/2013

Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli 10/04/2013 19/04/2013

Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli 22/04/2013 30/04/2013
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Mário Minami 29/04/2013 11/05/2013

Mateus Mergl 22/04/2013 03/05/2013

Nilton José da Hora 22/04/2013 22/04/2013

Paulo Luiz dos Reis 01/04/2013 15/04/2013

Rachel Macedo Oliveira 08/04/2013 19/04/2013

Rail Ribeiro Filho 01/04/2013 05/04/2013

Renata Hidemi Moriya 01/04/2013 05/04/2013

Ricardo Neves dos Santos 12/04/2013 12/04/2013

Rita Aparecida Ponchio 09/04/2013 19/04/2013

Robson Marino Garcia Santos 09/04/2013 19/04/2013

Rodrigo Adler de Lima Santos 02/04/2013 11/04/2013

Rodrigo Adler de Lima Santos 15/04/2013 29/04/2013

Rosana Aparecida Pereira 01/04/2013 05/04/2013

Sergio Augusto Alonso Ballaminut 01/04/2013 05/04/2013

Wanderlei Soares dos Santos 22/04/2013 30/04/2013

Washington Fernandes de Souza 22/04/2013 01/05/2013

Wellington Diego da Ascenção 15/04/2013 19/04/2013

William Dalcin Santos 08/04/2013 12/04/2013

William Dalcin Santos 15/04/2013 19/04/2013

Pró-Reitoria de Pesquisa

Nome Início Término

Alisson Quinaia 22/04/2013 30/04/2013

Elisabete Furchineti Seppe 01/04/2013 05/04/2013

Lilian Watarai 01/04/2013 05/04/2013

Marcela Sorelli Carneiro Ramos 08/04/2013 19/04/2013
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Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Nome Início Término

Gilberto da Silva Gusmão 09/04/2013 12/04/2013

Leonardo Ribeiro da Silva 09/04/2013 12/04/2013

Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Nome Início Término

Antonio Celestino de Freitas 08/04/2013 12/04/2013

Carolina Regina de Grano Duarte 09/04/2013 03/05/2013

Diego Marcochi de Melo 09/04/2013 16/04/2013

Marly Conceição do Rego 15/04/2013 30/04/2013

Rejane Varela Garcia Annize 01/04/2013 05/04/2013

Silvana Lira de Paula 22/04/2013 30/04/2013

Reitoria

Nome Início Término

Eloisa Helena da Silva Quitério 09/04/2013 12/04/2013

Secretaria da Universidade e Conselhos 

Nome Início Término

César Augusto Moreira Guarido 01/04/2013 06/04/2013

Erika Pena Bedin 29/04/2013 30/04/2013

Fabiane de Oliveira Alves 22/04/2013 26/04/2013

Ivan Fiorelli dos Santos 01/04/2013 05/04/2013

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Adilson Miranda dos Santos
Cargo: Administrador
Função: CD-4 Coordenador Geral da Prefeitura Universitária 
Matrícula SIAPE: 1824141
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Walter Ignácio Rosa
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Função Substituída: Prefeito Universitário
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 821 de 17/10/2012, publicada no DOU em 
19/10/2012
Período de Afastamento: 18/03/2013 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: Anália Bethsaida Barbosa
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1971113
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Ricardo Soares Lima
Função Substituída: Chefe do Setor de Serviços Gerais do Câmpus Santo André
Código da Função: FG-4
Ato da designação de substituição: Portaria  nº 58 de 04/03/2013, publicada no BS nº 259 em 
15/03/2013
Período de Afastamento: 15/03/2013
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: Lucas Ribeiro Torin
Cargo: Técnico em Eletrônica
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1736225
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Angela Shimabukuro
Função Substituída: Chefe da Divisão de Manutenção da Prefeitura Universitária
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 301 de 23/08/2012, publicada no B.S nº 
232 de 29/08/2012.
Períodos de Afastamentos: 11/03/2013 a 22/03/2013 e 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: Ubiratã Tapajós Reis
Cargo: Contador
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1669147
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome de o Ocupante Titular: Rafael de Freitas
Função Substituída: Chefe da Divisão Administrativa da Prefeitura Universitária
Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 464 de 12/12/2012, publicada no Boletim de 
Serviço nº 247 de 19/12/2012
Período de Afastamento: 18/03/2013 a 27/03/2013 e 01/04/2013 a 05/04/2013
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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: Renato da Silva Correa
Cargo: Secretário Executivo
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1759318
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Ana Lúcia Crivelari
Função Substituída: Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria Proad nº 461 de 12/12/2012, publicada no Boletim 
de Serviço nº 247 de 19/12/2012.
Período de Afastamento: 05/04/2013 e de 09/04/2013 a 12/04/2013
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: Felipe Rodrigues Capilla
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1824439
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Valéria Maria Dias
Função Substituída: Chefe do Ponto de Apoio da FAPESP
Código da Função: FG-4
Ato da designação de substituição: Portaria da  PROAD nº 222 de 25/05/2012, publicada no 
Boletim de Serviço nº 219 de 30/05/2012.
Período de Afastamento: 02/01/2013 a 22/01/2013
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: Renata Cristiane de Oliveira
Cargo: Secretária Executiva
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1907608
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Nanci Bueno Venturini
Função Substituída: Assessora Executiva da Reitoria
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria nº 885 de 13/11/2012, publicada no Boletim de 
Serviço nº 243 de 14/11/2012.
Período de Afastamento: 01/04/2013 a 19/06/2013
Motivo do Afastamento: Licença para Tratamento de Saúde
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: Júlio Francisco Blumetti Facó
Cargo: Professor 3° Grau
Matrícula SIAPE: 2526701
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Filho(a): Giulia Carvalho Blumetti Facó
Data de Nascimento: 15/03/2013
Matrícula: 122044 01 55 2013 1 00473 010 0219650 62
Cartório: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais São Paulo – 9° Subdistrito – Vila Mariana
Valor: R$ 523,65
Mês/ Pagamento: Abril/2013
Fundamento Legal: Artigo 196 da Lei nº 8.112/90 

Nome do Servidor: Demetrio Jackson dos Santos
Cargo: Professor 3° Grau
Matrícula SIAPE: 1961116
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Filho(a): Heitor Tavares dos Santos
Data de Nascimento: 13/03/2013
Matrícula: 111286 01 55 2013 1 00521 100 0111122 66
Cartório: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 17° Subdistrito – Bela Vista / SP
Valor: R$ 523,65
Mês/ Pagamento: Abril/2013
Fundamento Legal: Artigo 196 da Lei nº 8.112/90 
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
Edital Nº 001/2013

Edital de Eleição de Coordenador, Vice-Coordenador e Representação 
Docente na Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Evolução e 
Diversidade

Normas do Processo Eleitoral para o Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade da 
Universidade Federal do ABC.

O Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade da Universidade Federal do ABC 
(UFABC) torna público o processo para a eleição de Coordenador, Vice-Coordenador e 
Representantes Docentes do referido Curso, conforme disposições da Resolução ConsEP nº 89 
de 06 de outubro de 2010, que define a composição e atribuições específicas das coordenações 
dos cursos de Pós-Graduação.

1. DA COMISSÃO ELEITORAL, DA ELEGIBILIDADE E DO COLÉGIO ELEITORAL. 

1.1. A Comissão Eleitoral, responsável pela condução do processo, será composta pelos 
professores cadastrados no Curso, Profa. Dra. Nathalia de Setta Costa – SIAPE nº 1912347 
(presidente) e Prof. Dr. Otto Müller Patrão de Oliveira – SIAPE nº 1834571.

1.2. Para os cargos de Coordenador, Vice-Coordenador e representantes docentes são 
elegíveis todos os docentes permanentes cadastrados como orientadores no referido Curso.

1.2.1. Para os cargos de representantes docentes serão eleitos os 3 (três) nomes mais 
votados (com seus respectivos suplentes).

1.3. Os candidatos a Coordenador e Vice-Coordenador preencherão ficha única com seus 
dados e respectivas assinaturas.

1.4.  Na ficha de inscrição para os cargos de representantes docentes, deverá constar o nome 
do titular juntamente com o de seu suplente.

1.5. A Comissão Eleitoral, com o auxílio da Divisão de Apoio aos Cursos da Pró-Reitoria de 
Pós-Graduação, elaborará as seguintes listas:

1.5.1 - uma lista indicando os docentes permanentes elegíveis;

1.5.2 - uma lista dos docentes votantes.

1.6. Somente terão direito a voto os docentes permanentes cadastrados como orientadores.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão efetuadas na Divisão de Apoio aos Cursos da Secretaria da Pós-
Graduação, localizada no Campus Santo André da UFABC, Bloco B, 8º andar, no período e 
horário indicados no item 4.1 deste edital.
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2.2. No ato da inscrição deverá ser entregue o formulário (Anexo I ou II) conforme o cargo a 
que pretende se candidatar.

2.3. Não serão aceitas inscrições cujo formulário estiver rasurado ou preenchido de forma 
incorreta, nem aquelas que forem entregues fora do prazo estabelecido.
Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará, no site da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação (http://propg.ufabc.edu.br/), a lista das inscrições deferidas.

2.5. Recursos de qualquer natureza serão analisados pela Comissão Eleitoral, desde que 
protocolados na Divisão de Apoio aos Cursos da Secretaria de Pós-Graduação no prazo de 05 
(cinco) dias, a contar da data da divulgação da lista de inscrições deferidas.

3. DA CAMPANHA ELEITORAL

3.1. Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes e faixas, usar a rede interna 
de informática, assim como qualquer outro meio de divulgação na UFABC, desde que não 
danifiquem os bens da universidade e estejam em acordo com as normas expressas neste 
regimento.

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

3.3. É vedada qualquer forma de propaganda eleitoral nos terminais de votação, assim como 
nas suas proximidades. Caberá à Comissão Eleitoral verificar o atendimento a esta norma.

4. DAS ELEIÇÕES

4.1. O calendário do processo eleitoral é o seguinte:

Evento Data e Horário

Período de inscrições de 03/04/2013 a 22/04/2013, das 9h às 17h.

Homologação das inscrições 23/04/2013.

Campanha eleitoral de 24/04/2013 a 30/04/2013.

Eleições 03/05/2013, das 9h às 17h.

Divulgação do resultado 06/05/2013.

4.2. A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível, em cédula rubricada 
por pelo menos 1 (um) membro da Comissão Eleitoral e guardada em urna lacrada.

4.3. Cada eleitor docente poderá votar em apenas uma chapa para os cargos de Coordenador 
e Vice-Coordenador e em até 3 (três) candidato(s) a representante(s) docente(s) com seus 
respectivos suplentes.

4.4. A eleição para Coordenador, Vice Coordenador e representantes docentes será realizada na 
Divisão de Apoio aos Cursos da Pró Reitoria de Pós Graduação da UFABC (Bloco B – 8o andar). 
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4.5. Nos pontos de votação poderão permanecer apenas os membros da Comissão Eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

4.6. Havendo o número de candidatos igual ou inferior ao número de vagas, não haverá 
eleições, estando todos os candidatos automaticamente eleitos.

5. DA APURAÇÃO DOS VOTOS, DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS E DA ESCOLHA FINAL.

5.1. A apuração dos votos será realizada em sessão pública, a partir das 17 h do dia 
03/05/2013, na Secretaria da Pró Reitoria de Pós Graduação (8º andar – Bloco B).
A divulgação da lista de classificação dos candidatos ocorrerá em 06/05/2013, no site da Pró-
Reitoria de Pós-Graduação (http://propg.ufabc.edu.br/).

5.3. Eventuais pedidos de impugnações serão analisados pela Comissão Eleitoral, desde que 
protocolados na Divisão de Apoio aos Cursos da Secretaria de Pós-Graduação, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, a contar da data da divulgação da lista de classificação dos candidatos.

5.4. Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos de 
impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso um relatório 
completo dos trabalhos e a ata circunstanciada da sessão de apuração dos votos. Fará parte 
dessa ata, o registro do número de votos em cada candidato, bem como o número de votos 
brancos e nulos.

5.5. A Coordenação do Curso terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do 
momento em que o relatório lhe for encaminhado, para homologar o relatório final da Comissão 
Eleitoral e tomar as devidas providências junto à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, bem como 
providenciar a divulgação do resultado final das eleições no site da Pró-Reitoria de Pós-
Graduação (http://propg.ufabc.edu.br/).

5.6. Havendo empate na contabilização dos votos, para qualquer cargo, será eleito aquele que 
for o mais velho em idade; persistindo o empate, será eleito aquele que estiver a mais tempo no 
programa.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis para qualquer cargo eletivo. Para se 
candidatarem, faz-se necessário requerer dispensa das atividades da Comissão.

6.2. O presente Edital passa a ser válido no dia útil seguinte à sua publicação em Boletim de 
Serviço da UFABC.

6.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.

NATHALIA DE SETTA COSTA
(SIAPE nº 1912347)
Presidente da Comissão Eleitoral
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MEMBRO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EVOLUÇÃO E DIVERSIDADE

Santo André, ____ de __________________ de 20___.

À Comissão Eleitoral do Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade
ASSUNTO: Solicitação de inscrição para as eleições.

Nós,______________________________________________, SIAPE nº______________ e 
__________________________________________________, SIAPE nº ______________ 
professores permanentes, regularmente inseridos no Curso de Pós-Graduação em Evolução e 
Diversidade da Universidade Federal do ABC, vimos solicitar nossa inscrição para os cargos de 
Coordenador e Vice-Coordenador, respectivamente, na Coordenação do referido Curso.

Estamos cientes dos termos do Edital nº 001/2013, que regulamenta o presente processo 
eleitoral.

_____________________________________
Assinatura candidato Coordenador 

___________________________________
Assinatura candidato Vice-Coordenador

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA MEMBRO DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EVOLUÇÃO E DIVERSIDADE

Santo André, ____ de __________________ de 2012.

À Comissão Eleitoral do Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade
ASSUNTO: Solicitação de inscrição para as eleições.

Nós,______________________________________________, SIAPE nº______________ e 
__________________________________________________, SIAPE nº ______________ 
professores permanentes, regularmente inseridos no Curso de Pós-Graduação em Evolução e 
Diversidade da Universidade Federal do ABC vimos solicitar nossa inscrição para representante 
docente titular e suplente, respectivamente, na Coordenação do referido Curso.

Estamos cientes dos termos do Edital nº 001/2013, que regulamenta o presente processo 
eleitoral.

_____________________________________
Assinatura candidato titular 

___________________________________
Assinatura candidato suplente
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LISTA DOS DOCENTES PERMANENTES ELEGÍVEIS
01. André Eterovic
02. Antonio Sergio Kimus Braz
03. Carlos Suetoshi Miyazawa
04. Charles Morphy Dias dos Santos
05. Cibele Biondo
06. Danilo da Cruz Centeno
07. Eduardo Leite Borba
08. Fernando Zaniolo Gibran
09. Guilherme Cunha Ribeiro
10. Gustavo Muniz Dias
11. Humberto Fonseca Mendes
12. Jose Roberto Trigo
13. Marcia Aparecida Speranca
14. Marcio de Souza Werneck
15. Simone Rodrigues de Freitas
16. Vanessa Kruth Verdade
17. Waldir Mantovani

LISTA DOS DOCENTES PERMANENTES VOTANTES
01. Andre Eterovic
02. Antonio Sergio Kimus Braz
03. Carlos Suetoshi Miyazawa
04. Charles Morphy Dias dos Santos
05. Cibele Biondo
06. Danilo da Cruz Centeno
07. Eduardo Leite Borba
08. Fernando Zaniolo Gibran
09. Guilherme Cunha Ribeiro
10. Gustavo Muniz Dias
11. Humberto Fonseca Mendes
12. Jose Roberto Trigo
13. Marcia Aparecida Speranca
14. Marcio de Souza Werneck
15. Nathalia de Setta Costa
16. Simone Rodrigues de Freitas
17. Vanessa Kruth Verdade
18. Waldir Mantovani

EDITAL Nº 01/2013

Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado em BIOSSISTEMAS
Quadrimestre 2013.2

O curso de Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC - UFABC torna 
pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no Mestrado e 
Doutorado Acadêmico “Stricto Sensu” com início previsto para o segundo quadrimestre letivo de 
2013, e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.
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1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, análise do histórico 
da graduação, prova escrita, entrevista, e avaliação por meio da argüição.

1.3. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão submetidos à prova de suficiência em 
língua estrangeira – inglês.

1.4. É requisito para o ingresso no curso de Pós-Graduação em Biossistemas da UFABC a 
indicação de um orientador pertencente ao quadro de orientadores permanentes cadastrados 
no programa (disponível na página http://biossistemas.ufabc.edu.br), com ciência manifesta do 
respectivo orientador.

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

1.6. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção e esta 
Comissão será presidida pela coordenação do curso.

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

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

Prazo de inscrição 28/03/2013 a 30/04/2013

Divulgação das inscrições homologadas 02/05/2013

Prazo para recurso (apenas por vício de forma) 
das inscrições indeferidas 03/05/2013

Resultado dos recursos das inscrições 06/05/2013

Prova escrita 08/05/2013

Análise Curricular e Entrevista 10/05/2013

Divulgação do resultado final 15/05/2013

Matrícula a definir

Ajuste de matrícula a definir

Aprovação das matrículas a definir

Início das aulas a definir
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3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 12 (doze) vagas de Mestrado. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

3.2 Serão oferecidas 6 (seis) vagas de Doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO

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

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; (http://propg.ufabc.edu.br/images/
arquivos/cadastro.xls)

II. Cópia do RG e CPF;

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

IV. Cópia do histórico escolar da graduação;

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

VI. Currículo Lattes do candidato;

VII. Proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo os objetivos do futuro projeto, a 
metodologia e a indicação da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto, assinado pelo 
candidato e pelo possível futuro orientador.

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado, para o e-mail “selecao.biossistemas@ufabc.edu.br”. O assunto da mensagem deve 
ser “Inscrição – curso Biossistemas - nome completo do candidato”.

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção
O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-Graduação Biossistemas é elaborado e 
realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do curso. Os critérios de seleção 
e classificação são baseados em:

I. Prova escrita

II. Entrevista/Argüição

III. Análise de currículo

IV. Análise do Histórico Escolar
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5.1.1. Prova escrita
O exame escrito será constituído por um conjunto de questões dissertativas relacionadas 
à área de Ciências Biológicas II (CAPES), solicitando o candidato compreensão de seus 
princípios e aplicações práticas. O exame escrito tem caráter eliminatório, sendo também 
considerado para a classificação final e concessão de bolsas de estudo aos candidatos que 
fizeram a solicitação no preenchimento do formulário de inscrição. Serão desclassificados os 
candidatos que chegarem atrasados no local da prova escrita.

Os tópicos sugeridos para estudo são: 1. Água; 2. Estrutura e função de aminoácidos e proteínas; 
3. Enzimas e cinética enzimática; 4. Membrana plasmática e transporte através de membranas; 5. 
Estrutura e função dos ácidos nucléicos; 6. Princípios de bioenergética; 7. Organelas celulares. 

Bibliografia recomendada:

VOET, D., VOET, J.G. Bioquímica. 3 ed., Artmed, Porto Alegre, 2006.
ALBERTS, B., JOHNSON, A., LEWIS, J. [et al.]. Biologia molecular da célula. 4 ed., Artmed, Porto 
Alegre, 2004.

5.1.2. Entrevista/Argüição

A entrevista será realizada por uma banca de docentes do curso, a Comissão de Seleção. 
Os candidatos convocados à entrevista deverão trazer cópia dos documentos e certificados 
comprobatórios das atividades descritas no currículo Lattes. Os candidatos selecionados 
serão argüidos por uma banca examinadora, indicada pela Comissão de Seleção, sobre 
questões referentes ao projeto preliminar de pesquisa e ao seu percurso acadêmico. A banca 
examinadora disporá de 15 (quinze) minutos para realização da entrevista.
Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da entrevista.

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

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

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

III. Não apresentar-se à entrevista/argüição na data, horário e local especificado.
É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 
Universidade Federal do ABC (http://www.ufabc.edu.br) e na página eletrônica do curso de 
Pós-Graduação em Biossistemas.

7. DO RESULTADO

O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página do curso de Biossistemas na internet, no endereço http://biossistemas.ufabc.
edu.br.
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8. DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 
de Pós-graduação. O local e período de matrícula serão divulgados posteriormente, na página 
oficial da Pós-graduação da UFABC (http://propg.ufabc.edu.br), sendo que os classificados para 
matrícula deverão acessar o link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html - item “Documentos 
para Matrícula e Outras Informações.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

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

Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 
Pós-Graduação em Biossistemas.

TIAGO RODRIGUES
(SIAPE 1674592)
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas

NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FÍSICA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC - UFABC 

O Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do ABC (UFABC) está 
credenciado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do 
Ministério da Educação (MEC). O curso de Mestrado Acadêmico foi reconhecido pela CAPES 
através da portaria Nº 87 publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 18 de janeiro de 2008. 
O curso de Doutorado em Física foi reconhecido pela CAPES através da portaria Nº 1.045, 
publicada no DOU de 19 de agosto de 2010. O reconhecimento dos dois cursos foi renovado pela 
Portaria do MEC nº1.077 de 31/08/2012, publicada no DOU em 03/09/2012 e republicada em 
13/09/2012.

TÍTULO I

Dos Objetivos 

Art. 1º O Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC segue os objetivos gerais descritos 
no REGIMENTO GERAL DA PÓS-GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC –
UFABC.

§ 1º O Programa de Pós-Graduação em Física tem por finalidade a formação de recursos 
humanos destinados à docência de nível superior, pesquisa, estímulo ao ensino científico e 
outras atividades deste campo do saber.
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§ 2º O Programa compreende dois cursos de formação hierarquizados, que são o de mestrado 
acadêmico e o de doutorado, conduzindo, respectivamente, aos títulos de Mestre e Doutor em 
Física.

TÍTULO II 

Da Coordenação 

Art. 2º A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC é constituída de:

I – 1 (um) coordenador e 1 (um) vice-coordenador do Programa;

II – 4 (quatro) membros representantes docentes, eleitos entre os orientadores permanentes 
cadastrados no curso, em efetivo exercício;

III – 1 (um) membro representante discente, eleito entre os estudantes regularmente 
matriculados no curso há mais de um ano.

§ 1º Os representantes docentes e discentes da Coordenação terão suplentes que os 
substituem no caso de impedimento da participação destes nas reuniões ordinárias ou 
extraordinárias da Coordenação.

§ 2º Na ausência do coordenador e do vice-coordenador, estes nomearão um membro 
docente da Coordenação para assumir suas funções.

§ 3º A eleição do coordenador, do vice-coordenador, bem como dos representantes docentes, 
se fará entre os docentes permanentes credenciados no Programa, em efetivo exercício.

§ 4º Será de 2 (dois) anos o mandato do coordenador e de seu vice-coordenador.

§ 5º Será de 2 (dois) anos o mandato dos membros representantes docentes.

§ 6º O mandato do representante discente e seu suplente não poderá exceder o da 
Coordenação vigente no momento de sua eleição.

TÍTULO III 

Da seleção, ingresso discente e matrícula 

Art. 3º A seleção regular de candidatos para ingresso no Programa de Pós-Graduação em Física 
da UFABC será efetuada de 1 (uma) a 3 (três) vezes por ano.

§ 1º Cada processo seletivo deve ser regido por edital específico, a ser publicado no Boletim de 
Serviço da UFABC e divulgado na página do Programa na internet e por outros meios cabíveis.

§ 2º O edital a que se refere o § 1º deste caput deve conter os pesos relativos de cada item de 
avaliação dos candidatos, conforme listados no Art. 8°.

§ 3º O período de inscrições para cada seleção regular será de pelo menos 1 (um) mês.
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Art. 4° Excepcionalmente, reserva-se o direito à Coordenação de, via edital específico, aceitar a 
entrada de discentes no Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC em fluxo contínuo, 
desde que estes discentes tenham recebido bolsa de estudo externa à quota do Programa, via 
solicitação individual ou projeto específico.

Parágrafo único. O edital específico para a modalidade de entrada em fluxo contínuo deverá 
necessariamente conter critérios para avaliação de mérito científico-acadêmico do candidato, 
compatíveis com os critérios das seleções regulares.

Art. 5º Serão exigidos para a inscrição no processo seletivo regular do curso de mestrado os 
seguintes documentos:

I – Formulário de inscrição devidamente preenchido;

II – Curriculum vitae atualizado do candidato, preferencialmente no formato da plataforma 
Lattes do CNPq;

III – 2 (duas) cartas de recomendação;

IV - Notificação de professor credenciado no curso aceitando orientar o candidato;

V - Diploma de graduação, ou certificado de conclusão de curso de graduação ou declaração 
de provável formando;

VI - Histórico escolar completo da graduação do candidato, contendo eventuais reprovações e 
trancamentos de matrícula;

VII - Documento de identidade (para brasileiros) ou passaporte (para estrangeiros);

VIII – Para estrangeiros residentes no Brasil, comprovante de que está residindo legalmente no 
Brasil;

IX – Para candidatos de nacionalidade brasileira, comprovante do Cadastro de Pessoa Física 
–   CPF;

X – Número de inscrição no Exame Unificado de Ingresso das Pós-Graduações em Física – 
EUF e data de realização do mesmo, caso o candidato tenha prestado o EUF.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, a Coordenação poderá aceitar uma inscrição para 
o Processo Seletivo sem a apresentação de alguns dos documentos acima.

Art. 6º Além dos documentos constantes no Art. 5º, serão exigidos para a inscrição no processo 
seletivo regular do curso de Doutorado os seguintes documentos:

I – Histórico escolar completo do mestrado do candidato, caso o mesmo tenha cursado o 
Mestrado, contendo eventuais reprovações e trancamentos de matrícula.

Art. 7º É responsabilidade da Coordenação do Programa realizar o processo seletivo para 
ingresso no curso de Pós-Graduação em Física.

§ 1º Reserva-se o direito à Coordenação do Programa de nomear uma Comissão de Seleção 
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e Bolsas para realizar o processo seletivo, preferencialmente contendo representatividade 
igualitária entre pesquisadores teóricos e experimentais.

§ 2º A Comissão de Seleção e Bolsas ficará automaticamente extinta uma vez terminado o 
mandato da Coordenação pela qual foi nomeada.

§ 3º A Comissão de Seleção e Bolsas deverá registrar os resultados do processo seletivo em 
ata específica, que deverá ser aprovada pela Coordenação do curso.

Art. 8º Os critérios para a seleção de candidatos aos cursos de mestrado e doutorado em Física 
consideram o mérito acadêmico dos candidatos, compreendendo a avaliação dos seguintes 
aspectos:

I - Curriculum vitae do candidato;

II - Histórico escolar;

III - Desempenho no Exame Unificado de Ingresso das Pós-Graduações em Física - EUF;

IV - Cartas de recomendação;

V - Desenvoltura na entrevista com relação às perspectivas de desenvolvimento de um curso 
de Pós-Graduação na UFABC, caso a mesma tenha sido agendada pela Coordenação.

Parágrafo único. Candidatos ao curso de doutorado que concluíram em até 24 meses o 
curso de mestrado dentro do Programa e apresentaram a documentação requerida nos 
Art. 5º e 6º poderão mudar automaticamente para o nível de doutorado, mas estarão ainda 
sujeitos a classificação para efeito de atribuição de bolsas.

Art. 9º O candidato aprovado no processo seletivo estará apto a se matricular no curso de Pós-
Graduação em Física.

§ 1º Os documentos requeridos para a matrícula serão divulgados pela Secretaria Acadêmica 
da Pós-Graduação.

Art. 10. O estudante e seu respectivo orientador deverão entregar, em até 6 (seis) meses após a 
primeira matrícula, um Plano de Trabalho ou Projeto de Pesquisa à Coordenação do Programa, 
sob pena de recusa da matrícula no curso.

Art. 11. A matrícula dos alunos regulares deve ser renovada a cada quadrimestre, mediante 
anuência do orientador, nas datas definidas no Calendário Acadêmico da Pós-Graduação.

Parágrafo único. Em situações excepcionais, a Coordenação poderá se responsabilizar pela 
autorização de matrícula do aluno, caso em que o estudante deverá procurar a Coordenação 
com a devida antecedência.

Art. 12. O aluno será desligado do curso caso se enquadre em pelo menos uma das situações 
seguintes:

I – Obtiver o conceito R duas vezes;
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II – Ultrapassar o prazo máximo permitido para integralização dos créditos;

III – For reprovado duas vezes no Exame de Qualificação;

IV – For reprovado duas vezes no Exame de Dissertação ou Tese;

V - Não renovar a matrícula por dois quadrimestres;

VI - Não entregar o relatório anual, com a anuência do orientador, na data estipulada pela 
Coordenação;

VII - Tiver seu relatório de atividades anual reprovado por duas vezes consecutivas;

VIII – Passar um período de mais de sessenta dias sem orientador.

Art. 13. O trancamento da matrícula no curso de Pós-Graduação seguirá as normas dispostas 
pelo Regimento Geral da Pós-Graduação da UFABC.

Art. 14. O cancelamento de matrícula em disciplinas deverá ser solicitado até 4 (quatro) semanas 
após o início das aulas do referido período acadêmico.

Parágrafo único. O pedido deverá ser encaminhado em formulário específico com a anuência 
do orientador.

TÍTULO IV 

Da atribuição e cancelamento de bolsas de estudo 

Art. 15. As bolsas de estudo institucionais serão atribuídas pela Coordenação do Programa 
conforme o mérito acadêmico do candidato.

§ 1º Na existência de uma Comissão de Seleção e Bolsas nomeada pela Coordenação do 
Programa, fica ao encargo desta a classificação dos discentes ingressantes para atribuição de 
bolsas;

§ 2º Os critérios de classificação para atribuição de bolsas de estudo do Programa de Pós-
Graduação em Física da UFABC são os mesmos do processo de seleção e ingresso, conforme 
detalhado no Art. 8o do Título III destas normas internas;

§ 3º Os pesos relativos aos critérios citados no § 2º, bem como outros itens de avaliação 
pertinentes para o julgamento do mérito acadêmico dos candidatos a bolsas de estudo, deverão 
ser explicitados no edital de Seleção e Ingresso citado no Art. 3o do Título III destas normas 
internas;

§ 4º A classificação dos candidatos para atribuição de bolsas de estudo terá validade somente 
no período de seleção específico em que foi realizada, de forma que a lista classificatória de 
candidatos para atribuição de bolsas perderá seu efeito no processo de seleção seguinte;

§ 5º Estudantes regularmente matriculados que por ventura tenham ingressado no curso e 
não tenham se classificado para atribuição de bolsas de estudo, e que desejem concorrer 
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novamente à bolsa de estudo, poderão se inscrever para a seleção de bolsistas nas datas 
estipuladas pela Coordenação.

§ 6º A realização da matrícula no Programa não é garantia de concessão de bolsa.

Art. 16. O cancelamento de concessão de bolsa de estudo por parte da Coordenação do 
Programa ocorrerá caso o aluno se enquadre em pelo menos uma das situações abaixo:

I - Ser desligado do curso, conforme Título III, Art. 12 destas Normas Internas, em consonância 
com o Regimento Geral da Pós-Graduação da UFABC;

II - Obtiver o conceito C em disciplinas da pós-graduação mais de 2 (duas) vezes;

III - Ser reprovado em uma disciplina da Pós-Graduação;

IV - Em caso de concessão de bolsa de outra agência de fomento, cabendo ao estudante e ao 
orientador notificar prontamente à Coordenação sobre a data de concessão da bolsa de outra 
agência para que não haja o recebimento em duplicidade de bolsas de estudo, sendo que 
valores recebidos indevidamente poderão ser cobrados judicialmente;

V - Em caso de ausência não justificada por mais de 1 (um) mês das atividades promovidas 
pelo curso de Pós-Graduação em Física, a critério da Coordenação.

Art. 17. A Coordenação do Programa poderá, a seu critério, cancelar a bolsa de estudos do 
bolsista que não tenha entregue o relatório de atividades anual no prazo devido, ou caso o 
relatório do bolsista não seja aprovado.

Art. 18. Caso o estudante solicite trancamento de curso, deverá solicitar cancelamento de sua 
bolsa de estudos.

§ 1º O estudante poderá solicitar uma nova bolsa de estudo na ocasião de seu retorno as 
atividades de Pós-Graduação.

TÍTULO V 

Dos créditos 

Art. 19. Conforme o Regimento Geral da Pós-Graduação da UFABC, cada unidade de crédito 
corresponde a 12 (doze) horas de atividades programadas, compreendendo aulas, seminários, 
trabalhos de laboratório ou de campo, estudos individuais e redação da dissertação ou tese.

Art. 20. O estudante de mestrado deverá cursar obrigatoriamente as disciplinas Mecânica 
Quântica I, Mecânica Quântica II, Eletrodinâmica Clássica e Mecânica Estatística, totalizando 54 
créditos em disciplinas obrigatórias.

Art. 21. O estudante de doutorado deverá obrigatoriamente cursar ou já ter cursado as disciplinas 
que constam no Art. 20, e ainda deverá cursar ou já ter cursado pelo menos uma das disciplinas 
Mecânica Quântica III ou Mecânica Clássica, totalizando assim 66 créditos em disciplinas 
obrigatórias.

Art. 22. Além das disciplinas obrigatórias mencionadas nos Art. 20 e 21 destas Normas Internas, 
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o estudante deverá cursar disciplinas específicas associadas a sua área de pesquisa.

§ 1º A escolha das disciplinas a serem cursadas é feita em comum acordo entre estudante e 
orientador levando-se em conta o plano de trabalho do estudante a as especificidades da linha 
de pesquisa.

§ 2º Caso a Coordenação perceba uma inadequação entre a escolha das disciplinas cursadas 
e a linha de pesquisa na qual se insere o projeto de pesquisa do estudante, a mesma poderá 
intervir na escolha de disciplinas para sanar eventuais déficits de formação.

Art. 23. A conclusão do mestrado acadêmico em Física exige a integralização de pelo menos 
78 (setenta e oito) créditos em disciplinas e a conclusão do doutorado em Física exige a 
integralização de pelo menos 114 (cento e quatorze) créditos em disciplinas.

Art. 24. O estudante poderá aproveitar créditos de disciplinas cursadas em outros programas de 
pós-graduação reconhecidos pela CAPES, da UFABC ou de outras instituições, apresentando 
à Coordenação do Programa uma requisição de reconhecimento de créditos com a respectiva 
justificativa, assinada pelo orientador.

§1. A Coordenação avaliará a atribuição de créditos à(s) respectiva(s) disciplina(s), emitindo um 
parecer circunstanciado.

§2. O reconhecimento de cursos de outras instituições não deverá exceder 50% dos créditos 
necessários para obtenção do título de mestrado ou doutorado.

Art. 25. O estudante de doutorado que tiver cursado o Mestrado em cursos de Pós-Graduação 
reconhecidos pela CAPES deverá encaminhar à Coordenação do Programa, na ocasião da sua 
primeira matrícula, uma requisição de reconhecimento de créditos.

Parágrafo único. Os créditos em disciplinas reconhecidos do mestrado não entrarão no 
cômputo do limite fixado no Art. 24 destas Normas Internas.

TÍTULO VI

Dos relatórios de atividades discentes 

Art. 26. Anualmente, na data estipulada pela Coordenação do Programa, o estudante 
regularmente matriculado (bolsista ou não) deverá encaminhar à Coordenação um relatório de 
atividades acadêmicas e de pesquisa conforme modelo fornecido, com a anuência e a apreciação 
do orientador.

§ 1º A Coordenação avaliará ou indicará um parecerista anônimo para avaliar o relatório de 
atividade do estudante.

§ 2º Caso o relatório de atividades do estudante seja reprovado, o estudante terá 4 (quatro) 
meses para reapresentar o relatório de atividades.

TÍTULO VII

Do exame de qualificação e proficiência em língua estrangeira 
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Art. 27. O exame de qualificação ao mestrado ou ao doutorado tem por objetivos avaliar: (i) os 
rumos e os progressos obtidos até então no projeto de mestrado/doutorado; (ii) a maturidade e o 
conhecimento científico do estudante; (iii) a sua capacidade de articulação didática.

Art. 28. O exame de qualificação deverá ocorrer no mínimo 12 (doze) meses e no máximo 18 
(dezoito) meses após a primeira matrícula para o Mestrado, e no mínimo 12 (doze) meses e no 
máximo 30 (trinta) meses após a primeira matrícula para o Doutorado.

§ 1º A inscrição para o exame de qualificação seguirá procedimento instituído pela 
Coordenação do Programa ou pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFABC.

§ 2º É obrigação do discente e do seu orientador fazer a inscrição no exame de qualificação em 
prazo hábil para cumprir o prazo estabelecido no caput.

§ 3º O formato dos Exames de Qualificação para Mestrado e Doutorado serão especificados 
por Resolução Normativa da Coordenação do Programa.

Art. 29. O exame de qualificação será avaliado por uma banca examinadora nomeada 
pela Coordenação do Programa e constituída por 3 (três) membros, 2 (dois) dos quais 
necessariamente docentes credenciados no curso de Pós-Graduação em Física da UFABC.

Parágrafo único. O orientador e o co-orientador não são elegíveis para participar da banca do 
exame de qualificação.

Art. 30. O candidato reprovado no exame de qualificação poderá submeter-se ao exame apenas 
mais uma vez, dentro do prazo de 3 (três) meses para o exame de mestrado e de 6 (seis) meses 
para o exame de doutorado após a reprovação.

Parágrafo único. Neste caso reserva-se o direito a Coordenação do Programa de tomar as 
medidas cabíveis para evitar que a reprovação no Exame de Qualificação provoque atrasos na 
conclusão do curso.

Art. 31. O aluno que solicitar pedido de estágio de pesquisa no exterior (bolsa sanduíche) durante 
o doutorado poderá ter flexibilizado o prazo para a realização do exame de qualificação de 
doutorado, mediante solicitação do orientador à Coordenação do Programa.

Art. 32. Será exigida proficiência em língua inglesa para a conclusão do curso de doutorado.

§ 1º Serão aceitos comprovantes do teste TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ou 
IELTS (International English Language Testing System), cuja pontuação mínima requerida para 
a aprovação do estudante no exame de proficiência é descrita abaixo:

I - Para o teste TOEFL - Internet Based Test - IBT (eletrônico), pontuação total mínima: 65 
pontos;

II - Para o teste TOEFL - ITP (Institutional Testing Program), pontuação total mínima: 480 
pontos;

III - Para o teste IELTS, Pontuação total mínima: 5 pontos.
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§ 2º O exame de proficiência deverá ser realizado até o 36º mês do curso de doutorado, a 
contar da data da primeira matrícula do estudante.

§ 3º O estudante que comprove ter residido um ano ou mais em um país cuja língua oficial 
seja a língua inglesa, poderá ser dispensado de realizar o exame de proficiência, a critério da 
Coordenação, mediante a apresentação de documentos que comprovem tal estadia.

§ 4º Caso o estudante tenha prestado um exame de proficiência em língua inglesa diferente 
dos listados no parágrafo 1º, mas com grau de dificuldade semelhante ou equivalente, poderá 
solicitar a consideração do mesmo à Coordenação do Programa.

TÍTULO VIII

Dos prazos e exigências para a integralização do curso 

Art. 33. Os prazos para a realização dos cursos de mestrado e de doutorado observarão os 
limites máximos estabelecidos nos parágrafos seguintes:

§ 1º O curso de mestrado, compreendendo o cumprimento dos créditos em disciplinas, a 
aprovação no exame de qualificação e a aprovação da dissertação em defesa pública,  não 
poderá ser concluído em prazo superior a 30 meses.

§ 2º Orientador e estudante devem envidar todos os esforços para que a defesa da dissertação 
de mestrado ocorra no prazo desejável de 24 meses.

§ 3º O curso de doutorado, compreendendo o cumprimento dos créditos em disciplinas, a 
aprovação no exame de qualificação, a aprovação no exame de proficiência em língua inglesa, 
e aprovação da tese em defesa pública, não poderá ser concluído em prazo superior a 60 
meses.

§ 4º Orientador e estudante devem envidar todos os esforços para que a defesa de Tese de 
Doutorado ocorra no prazo desejável de 48 meses.

Art. 34. Do candidato ao título de Mestre será exigido,

I - Pelo menos, 126 unidades de crédito, distribuídas da seguinte forma: no mínimo 78 créditos 
em disciplinas e 48 créditos pela aprovação na defesa da Dissertação;

II – Aprovação no exame de qualificação, conforme as normas vigentes;

III – Para estudante que usufruir ou que tenha usufruído de bolsa de estudo durante o curso, ter 
realizado estágio docente supervisionado durante pelo menos 1 (um) período acadêmico;

IV- Estar quite com o sistema de bibliotecas da UFABC.

V - Participação frequente nos colóquios, seminários ou eventos similares organizados pelo 
Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC, conforme detalhado no Art. 36.

Parágrafo único. É desejável que o trabalho de pesquisa do candidato ao título de Mestre 
em Física culmine em uma publicação em periódico científico de circulação internacional e 
seletiva política editorial, capítulo de livro, solicitação de patente, ou outro instrumento notório 
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dedivulgação científica ou propriedade intelectual.

Art. 35. Do candidato ao título de Doutor será exigido,

I - Pelo menos, 186 créditos, distribuídas da seguinte forma: no mínimo 114 créditos em 
disciplinas e 72 créditos pela aprovação na defesa da Tese;

II - Aprovação no exame de qualificação, conforme as normas vigentes;

III - Aprovação no exame de proficiência em língua inglesa conforme o Art. 32 destas normas 
internas;

IV - Possuir autoria ou co-autoria em pelo menos 1 (um) artigo publicado ou aceito para 
publicação em periódico científico de circulação internacional com seletiva política editorial, 
sendo que o conteúdo do trabalho deverá estar relacionado com a Tese do candidato;

V- Para estudante que usufruir ou que tenha usufruído de bolsa de estudo durante o curso, 
ter realizado estágio docente supervisionado em durante pelo menos 2 (dois) períodos 
acadêmicos;

VI - Estar quite com o sistema de bibliotecas da UFABC.

VII - Participação frequente nos colóquios, seminários ou eventos similares organizados pelo 
Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC, conforme detalhado no Art. 36 destas 
Normas Internas.

Parágrafo único - É esperado que o trabalho de pesquisa do candidato ao título de Doutor 
em Física culmine em mais de uma publicação, compreendendo periódicos científicos de 
circulação internacional e seletiva política editorial, capítulo de livro, solicitação de patente, 
ou outro instrumento notório de divulgação científica ou propriedade intelectual.

Art. 36. Tendo em vista o enriquecimento da cultura científica dos discentes do Programa de Pós-
Graduação em Física da UFABC, o candidato ao título de Mestre ou Doutor deve ter participação 
frequente nos colóquios, seminários ou eventos similares organizados pelo Programa.

§ 1º Caberá à Coordenação do Programa definir por meio de portaria o número mínimo de 
colóquios, seminários, cursos ou similares exigidos para titulação nos cursos de mestrado e 
doutorado, bem como a forma de controle de frequência nestas atividades.

§ 2º A participação em eventos similares fora da UFABC poderá ser contabilizada pela 
Coordenação, se devidamente comprovados.

Art. 37. Para homologação do título de Mestre ou Doutor, o candidato deverá apresentar a versão 
final da Dissertação ou Tese e demais documentos exigidos pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 
no prazo determinado pela banca examinadora, não ultrapassando três meses para o mestrado e 
seis meses para o doutorado.

TÍTULO IX 

Dos orientadores 
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Art. 38. Os critérios a serem levados em conta no credenciamento e recredenciamento de 
docentes permanentes no Programa de Pós-Graduação em Física são os seguintes:

I - Ter publicado durante o período de três anos, incluso o corrente ano, pelo menos três artigos 
em revistas que façam parte dos extratos A e B do Qualis da CAPES da área de Física;

II - Ser bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq;

III - Ser orientador(a) principal de um(a) aluno(a) do Programa.

Art. 39. O credenciamento inicial de um docente no Programa de Pós-Graduação em Física pode 
ser solicitado em fluxo contínuo

§ 1º A condição mínima para o credenciamento inicial é satisfazer o critério I do Art. 38.

§ 2º A Coordenação deverá considerar, além dos critérios citados no Art. 38, a maturidade e 
independência do pesquisador e seu potencial para orientações de mestrado e doutorado, 
avaliadas por: orientações já concluídas, projetos científicos aprovados em agência de fomento, 
artigos publicados como único ou corresponding author, ou outros indicativos relevantes.

Art. 40. Visando buscar a excelência acadêmica do corpo docente do Programa de Pós-
Graduação em Física, todos os docentes credenciados serão reavaliados anualmente, no último 
bimestre do ano, pelo processo de recredenciamento.

§ 1º A Coordenação deverá tornar pública a data do processo de recredenciamento com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência, solicitando a atualização do Currículo Lattes de todos 
os docentes, bem como solicitando quaisquer informações extras relevantes.

§ 2º É responsabilidade do docente atualizar corretamente e no prazo hábil seu Currículo 
Lattes, isentando-se a Coordenação de qualquer responsabilidade por dados indevidamente 
preenchidos ou ausentes.

§ 3º O docente que não satisfizer pelo menos um dos critérios do Art. 38 será descredenciado 
ao término do processo de recredenciamento.

§ 4º O docente que não satisfizer o critério I do Art. 38 não poderá assumir novas orientações 
até satisfazer o referido critério.

§ 5º O docente que não satisfizer o critério I do Art. 38 em dois processos consecutivos de 
recredenciamento, deverá concluir suas orientações durante o corrente ano ou transferi-las 
para outro orientador, caso as tenha, sendo imediatamente descredenciado no momento em 
que não tiver mais orientações ativas.

§ 6º Reserva-se à Coordenação o direito de avaliar os casos omissos, inclusive aceitando 
outros indicadores de excelência acadêmica quando devidamente justificados, bem como 
considerar o envolvimento do docente nas atividades do Programa.

Art. 41. O credenciamento e descredenciamento de orientador no Programa de Pós-Graduação 
em Física terão validade após homologação pela Comissão de Pós-Graduação da Universidade, 
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conforme o Regimento Geral da Pós-Graduação da UFABC.

Art. 42. Compete ao orientador cadastrado no curso:

I - Manter-se informado e divulgar aos estudantes sob sua orientação as Regras e Normas 
vigentes no Programa de Pós-Graduação;

II - Definir em conjunto com o aluno o projeto de pesquisa a ser realizado, cujos resultados irão 
compor a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado;

III - Estabelecer, em comum acordo com o aluno, as disciplinas a serem cursadas por este;

IV - Acompanhar o desenvolvimento da pesquisa do aluno e a assiduidade do mesmo nas 
atividades promovidas pelo curso;

V - Manter a Coordenação do Programa informada a respeito de eventuais dificuldades no 
desenvolvimento do projeto de pesquisa que possam a atrasar a conclusão do mesmo;

VI - Informar a Coordenação no caso de desistência do estudante e solicitar o cancelamento da 
bolsa de estudos institucional, caso houver;

VII - Informar a Coordenação a respeito de concessões de bolsas de estudo de agências de 
fomento externas a universidade e orientar o discente a solicitar o cancelamento da bolsa de 
estudos institucional, caso houver;

VIII - Estimular o aluno no que tange a apresentação de trabalhos em eventos técnico-
científicos nacionais e internacionais;

IX - Incentivar o aluno a participar como autor e/ou co-autor de publicações de trabalhos em 
periódicos científicos de circulação internacional com seletiva política editorial;

X - Estabelecer e acompanhar o cronograma de trabalho do aluno de modo que o mesmo 
cumpra com o prazo desejável para a defesa de dissertação de mestrado de 24 meses e de 
tese de doutorado de 48 meses;

XI - Colaborar com as atividades acadêmicas do Programa de Pós-Graduação em Física tais 
como: ministrar disciplinas, participar de bancas examinadoras, participar da organização de 
seminários, escolas, encontros, etc.;

XII - Atender a outras solicitações específicas da Coordenação do Programa em prazo hábil.

Art. 43. Para atender a complexidade ou complementaridade do projeto de mestrado/doutorado 
do aluno, a Coordenação do Programa poderá aceitar a indicação de um co-orientador por parte 
do orientador, em comum acordo com o estudante.

§ 1º Nesse caso o orientador deverá apresentar à Coordenação uma justificativa 
circunstanciada da necessidade da co-orientação.

§ 2º O reconhecimento do co-orientador deverá ser homologado pela Comissão de Pós-
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Graduação da UFABC.

TÍTULO X 

Das disposições gerais e transitórias 

Art. 44. As presentes normas internas poderão ser alteradas ou complementadas a qualquer 
momento através de portarias emitidas pela Coordenação do Programa, devidamente 
homologadas na Comissão de Pós-Graduação (CPG) da UFABC.

Art. 45. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Programa. 

Art. 46. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições contrárias.

PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIA E COGNIÇÃO

RETIFICAÇÂO do Edital Nº 001/2013

Processo Seletivo para Doutorado do Curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição – 
2013.2

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição torna pública a 
retificação do EDITAL Nº 001/2013, a saber:

No item 2 – DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO onde se lê:

Divulgação do resultado final – 05 de abril de 2013

Leia-se:

Divulgação do resultado final – 19 de abril de 2013

Santo André, 22 de março de 2013.

ALEXANDRE HIROAKI KIHARA
(SIAPE 1676367)
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição

EDITAL 001/2013

PROCESSO SELETIVO BOLSISTA DE POS-DOC DO PNPD/CAPES

EDITAL 001/2013 - Processo de Seleção

Bolsista de Pós-Doutorado do PNPD/CAPES

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Física (PG-Física), Universidade Federal 
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do ABC (UFABC), faz saber que estão abertas até 22 de abril de 2013 as inscrições para 
a seleção de 1 (um) Bolsistas de Pós-Doutorado no âmbito do Programa Nacional de Pós-
Doutorado (PNPD)  implementado pelas agências  do MEC (CAPES) e do MCT (CNPq e FINEP)  
através do edital  Nº 001/2010 - MEC/CAPES e MCT/CNPq/FINEP. O bolsista deverá atuar 
no projeto  “Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC: Formando recursos humanos 
e potencializando a inovação”, e deverá atuar em qualquer uma das Linhas de Pesquisa do 
Programa, sob supervisão de um dos seus orientadores credenciados.

1. OBJETIVOS

1.1 Os objetivos do PNPD são:

i) a complementação da formação de recém- doutores e a aquisição, por esses profissionais, 
de prática acadêmica junto a equipes docentes de programas de pós-graduação; 

ii) a diversificação interna dos grupos de ensino e pesquisa mediante a participação dos 
egressos de cursos de doutorado de outras instituições do País e do Exterior;

iii) o fortalecimento de grupos de pesquisa nos programas de pós-graduação; 

iv) a integração das atividades de ensino, de pesquisa e de extensão.

1.2 O PNPD consiste de bolsa auxílio mensal de Pós-Doutorado, no valor de R$ 3.300,00 (três 
mil e trezentos reais), paga ao bolsista diretamente pela CAPES.

2. DA DURAÇÃO DA BOLSA

2.1 A duração máxima do projeto se estenderá até fevereiro de 2015.

2.2 A concessão inicial da bolsa será por um período de 12 (doze) meses, podendo ser 
renovada pela Coordenação, após avaliação de relatório científico e plano de trabalho 
atualizado por parte do bolsista e seu supervisor.

2.3 A renovação da concessão ocorrerá a cada 12 (doze) meses, até atingir o prazo máximo do 
projeto conforme artigo 2.1.

3. PERFIL DO CANDIDATO

3.1 Exige-se do candidato à bolsa PNPD atender os seguintes requisitos:

a) ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;

b) estar apto a iniciar as atividades de pesquisa tão logo a candidatura seja aprovada pela 
Coordenação do PG-Física e pela CAPES;

c) estar apto  para dedicar-se exclusivamente ao desenvolvimento do projeto;

d) não ser aposentado;

e) ter obtido o título de Doutor em Física ou área afim há, no máximo, 5 (cinco) anos;
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f) ter seu currículo atualizado e disponível na Plataforma Lattes do CNPq (http://lattes.cnpq.br).

3.2 O candidato deve ter competência e produtividade comprovada na área de pesquisa em 
que atua. Além deste perfil geral, espera-se o seguinte perfil específico em cada linha de 
pesquisa englobada pelo projeto:

a) Informação Quântica: O candidato à bolsa PNPD nesta linha de pesquisa, 
preferencialmente deve estar familiarizado com um ou mais dos seguintes tópicos: óptica 
quântica; computação quântica; equações mestras; quantificação de emaranhamento.

b) Teoria de Campos e Física de Partículas Elementares: O candidato à bolsa nesta linha 
de pesquisa, preferencialmente deve ter experiência em um ou mais dos seguintes tópicos: 
construção de modelos; técnicas analíticas e numéricas de cálculo; QCD e a física de 
hádrons; simulação de processos em aceleradores e detecção de raios cósmicos, métodos 
não-perturbativos, teoria de cordas e a conjectura AdS/CFT, supersimetria.

c) Gravitação, Cosmologia e Astrofísica: O candidato à bolsa nesta linha de pesquisa, 
preferencialmente deve ter experiência em um ou mais dos seguintes tópicos: métodos 
geométricos da teoria geral da relatividade, relatividade numérica, teoria de perturbações, 
física dos buracos negros, teoria de campos em espaços-tempos curvos, cosmologia padrão 
e o problema da matéria e energia escuras; estrutura e evolução de estrelas, astrofísica de 
objetos compactos, astrofísica de altas energias, simulações numéricas em astrofísica.

d) Matéria Condensada: O candidato à bolsa nesta linha de pesquisa preferencialmente 
deve ter experiência experimental ou teórica em um ou mais dos seguintes tópicos: estrutura 
eletrônica e propriedades de transporte eletrônico; sistemas mesoscópicos de baixa 
dimensionalidade; nanoestruturas; propriedades estruturais, elétricas, magnéticas, térmicas e 
ópticas da matéria.

4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Os inscritos serão avaliados e classificados pela Coordenação do PPG-Física, ou por comissão 
por esta designada, levando em conta seu mérito acadêmico (aferido via CV e histórico 
escolar), o plano de trabalho e a viabilidade de desenvolvimento do mesmo na UFABC, além da 
adequação do candidato e do plano de trabalho aos objetivos do Programa de Pós-Graduação 
em Física.

5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO

5.1 currículo lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br);

5.2 Diploma ou certificado de conclusão do Doutorado (ou iminente conclusão do Doutorado);

5.3 histórico escolar da Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado);

5.4 plano de trabalho assinado por um supervisor cadastrado como orientador permanente no 
Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC;

5.5 CPF e documento de identidade.
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5.6 uma carta de recomendação (do orientador de doutorado ou de um ex-professor); esta 
pode seguir o modelo disponível em fisica.ufabc.edu.br/index.php/informacoes-academicas/
formularios-e-modelos e deve ser enviada diretamente pelo avaliador ao PPG-FIS, por email.

6. CRONOGRAMA

6.1 22/04/2013 – data limite para inscrição

6.2 30/04/2013 – Divulgação do resultado final pela página física.ufabc.edu.br.

6.3 10/05/2013 – Prazo máximo para envio da documentação do bolsista para a CAPES.

7. ENTREGA  DA DOCUMENTAÇÃO E CONTATO

Para inscrição, todos os documentos listados no item 5 (cinco) exceto a carta de recomendação 
devem ser salvos em formato digital (PDF ou JPG) e enviados através de um único e-mail para 
o endereço ppg.fisica@ufabc.edu.br. A carta de recomendação deve ser enviada também em 
formato digital, diretamente pelo avaliador, para o email acima.

8. OUTRAS INFORMAÇÔES

Mais informações podem ser obtidas por telefone ou e-mail:
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Física
Universidade Federal do ABC (UFABC)
Rua Santa Adélia, 166. Bloco B, 8º Andar.
09210-170, Santo André, SP, Brasil
e-mail: ppg.fisica@ufabc.edu.br
Santo André, 25 de março de 2013

ALYSSON FÁBIO FERRARI
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física
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CCNH
PORTARIA Nº 14 – 22 DE MARÇO DE 2013

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

Considerando o disposto na Resolução CONSUNI n°47,

RESOLVE:

Art. 1° Credenciar no curso Bacharelado em Química o seguinte docente lotado no CCNH:

Gustavo Morari do Nascimento, matrícula SIAPE n°1982740.

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

ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR
Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas
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CECS

PORTARIA N° 02 – 25 de Março de 2013.

O COORDENADOR Pró-Tempore do curso de Bacharelado em Relações Internacionais da 
Universidade Federal do ABC, Giorgio Romano Schutte, Siape n° 1453189, nomeado pela 
Portaria nº 889, de 21 de novembro de 2012, publicada no DOU nº 225 em 22 de novembro de 
2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 02/2013 – Coordenação do 
Bacharelado em Relações Internacionais, que regulamenta as normas gerais para a realização 
de eleições para a composição da coordenação do Curso de Bacharelado em Relações 
Internacionais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes, Vitor Eduardo Schincariol, matrícula SIAPE nº 1580011, 
Júlia Bertino Moreira, matrícula SIAPE nº 1991185, e o servidor técnico administrativo Pedro 
Correia Trindade, matrícula SIAPE nº 1876299, para comporem a comissão eleitoral.

Parágrafo Único – A presidência desta comissão será exercida pelo professor Vitor Eduardo 
Schincariol e nos casos de afastamentos e impedimento do titular seu substituto será a 
professora Júlia Bertino Moreira.

Art. 2º Essa comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GIORGIO ROMANO SCHUTTE
Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais

PORTARIA N° 03 – 28 de Março de 2013.

O COORDENADOR Pró-Tempore do curso de Bacharelado em Relações Internacionais da 
Universidade Federal do ABC, Giorgio Romano Schutte, Siape n° 1453189, nomeado pela 
Portaria nº 889 de 21 de novembro de 2012, publicada no DOU nº 225 em 22 de novembro de 
2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 03/2013 – Coordenação do 
Bacharelado em Relações Internacionais, que regulamenta as normas gerais para a realização 
de eleições para Coordenador e Vice-coordenador do Curso de Bacharelado em Relações 
Internacionais,

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes, Vitor Eduardo Schincariol, matrícula SIAPE nº 1580011, 
Júlia Bertino Moreira, matrícula SIAPE nº 1991185, e o servidor técnico administrativo Pedro 
Correia Trindade, matrícula SIAPE nº 1876299, para comporem a comissão eleitoral.
Parágrafo Único – A presidência desta comissão será exercida pelo professor Vitor Eduardo 
Schincariol e nos casos de afastamentos e impedimento do titular seu substituto será a professora 
Júlia Bertino Moreira.

Art. 2º Essa comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GIORGIO ROMANO SCHUTTE
Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais

EDITAL Nº 02/2013 – 25 DE MARÇO DE 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Bacharelado em 
Relações Internacionais

O Coordenador Pró-Tempore do Curso de do Bacharelado em Relações Internacionais, Giorgio 
Romano Schutte, Siape n° 1453189, nomeado pela Portaria nº 889, de 21 de novembro de 2012, 
publicada no DOU nº 225 em 22 de novembro de 2012, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Bacharelado em Relações 
Internacionais, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução 
do ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

A Coordenação do Bacharelado em Relações Internacionais será composta, conforme disposto 
no Artigo 2º da Resolução ConsEPE nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.1 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.

1.2 Um representante dos técnico-administrativos, eleitos pelos seus representantes, membros 
da Plenária do Curso, para mandato de dois anos.

1.3 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificado por ocasião da inscrição da candidatura.

1.4 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;
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VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CECS o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.

2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
em Relações Internacionais na UFABC.
Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação deverá 
ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de um terminal 
de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4  A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante técnico-administrativo.

Parágrafo Único: o presidente da comissão será nomeado entre a representação docente.

3. Das Inscrições

3.1 As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Divisão Acadêmica 
do CECS (Santo André ou Bloco Sigma), de formulário disponível na própria Divisão 
Acadêmica.

3.2 As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 18h dos dias especificados no calendário 
eleitoral.

3.3 Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para titular e 
suplente entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;
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III Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

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

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

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

6. Da Apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2 Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.
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6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues e 
protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h00 às 18h00 do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CECS prover a estrutura necessária para a realização destas eleições;

8.2 Se o número de candidatos for igual o número de vagas, estes automaticamente estarão 
eleitos.

8.3 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.4 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.5 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente 
através da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural 
da Divisão Acadêmica do CECS e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de 
divulgação que a Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.6 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.7 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.8 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

GIORGIO ROMANO SCHUTTE
Coordenador do Curso de Bacharelado em Relações Internacionais
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ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Relações Internacionais 

02/04/2013 a 05/04/2013 Período de Inscrições de Candidaturas 

09/04/2013 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

10/04/2013 Interposição de Recursos

11/04/2013 Publicação da Homologação das Inscrições

Data a ser definida pela Comissão Eleitoral Eleições

EDITAL Nº 03/2013 – 28 DE MARÇO DE 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em 
Relações Internacionais

O Coordenador Pró-tempore do Bacharelado em Relações Internacionais, no uso de suas 
atribuições legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do 
Bacharelado em Relações Internacionais, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 
03/08/2010 e da Resolução do ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEPE nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá, na Coordenação do Bacharelado em Relações Internacionais, um Coordenador e um 
Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Bacharelado em 
Relações Internacionais.

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-Coordenador, 
devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador do Bacharelado em Relações 
Internacionais os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação Pró-tempore do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência 
será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;
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IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para o 
atendimento aos eleitores;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Solicitar à Diretoria do CECS o apoio necessário para o cumprimento do processo 
eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.

2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais de 
votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do Bacharelado 
em Relações Internacionais na UFABC.
Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação deverá 
ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da mesa 
no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4  A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 1 (um) representante técnico-administrativo.
Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação docente.

3. Das Inscrições

3.1  As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 18h nos dias especificados no calendário 
eleitoral.

3.3  Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos de Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.
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4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

III. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato a 
Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

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

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

5.3 Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento do 
período de votação.

5.4 Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da mesa eleitoral, o 
eleitor e os servidores designados para colaborar com a Comissão (mesários).

5.5 Se o numero de candidatos for inferior ao numero de vagas não haverá votação, sendo 
eleitos os respectivos candidatos inscritos.

6. Da Apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela Comissão 
Eleitoral.

6.2  Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:



Pág. 97

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 263 - 02 de abril de 2013

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues e 
protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h00 às 18h do dia útil subsequente ao da 
divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS prover a estrutura necessária para a realização 
destas eleições.

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente 
através da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no mural 
da  Divisão Acadêmica do CECS e, opcionalmente, através de quaisquer outros meios de 
divulgação que a Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

8.7 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

GIORGIO ROMANO SCHUTTE
Coordenador Pró-Tempore do Bacharelado em Relações Internacionais
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ANEXO I

Cronograma das eleições do Bacharelado em Relações Internacionais

02/04/2013 a 05/04/2013 Período de Inscrições de Candidaturas 

09/04/2013 Publicação da Lista de Inscrições Deferidas

10/04/2013 Interposição de Recursos

11/04/2013 Publicação da Homologação das Inscrições

Prazo a definir Eleições

Errata

Sinopse ConCECS, de 04 de março de 2013, publicada no Boletim de Serviço 
nº 262, de 26 de março de 2013

Onde se lê:

5) Solicitação afastamento do professor Celso Setsuo Kurashima para intercâmbio cientifico.
Professor Celso relatou sua solicitação de afastamento para realização de intercâmbio científico 
no National Institute of Information and Communications Technology, na cidade de Tokyo, Japão, 
pelo período de 01/08/2013 a 16/10/2013. Após esclarecimentos, o item foi promovido à ordem do 
dia e aprovado por unanimidade.

Leia-se:

5) Solicitação afastamento do professor Celso Setsuo Kurashima para intercâmbio cientifico.
Professor Celso relatou sua solicitação de afastamento para realização de intercâmbio científico 
no National Institute of Information and Communications Technology, na cidade de Tokyo, Japão, 
pelo período de 29/07/2013 a 19/10/2013. Após esclarecimentos, o item foi promovido à ordem do 
dia e aprovado por unanimidade.

SOLANGE GIANINI COUTINHO
Assistente em Administração

CLEIDE LIMA DA SILVA 
Secretária Executiva 
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CMCC

PORTARIA N° 08 – 27 DE MARÇO DE 2013

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 o seguinte servidor docente para coordenar o laboratório número 101 intitulado 
“Laboratório de Bioinformática” localizado no 1º andar do Bloco B:

- Luis Paulo Barbour Scott

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

VALDECIR MARVULLE
Diretor do CMCC

PORTARIA N° 09 – 27 DE MARÇO DE 2013

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 o professor João Paulo Gois para a Comissão de Avaliação de Estágio 
Probatório da professora Letícia Rodrigues Bueno em substituição ao professor Gustavo Sousa 
Pavani.

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

VALDECIR MARVULLE
Diretor do CMCC

PORTARIA N° 10 – 27 DE MARÇO DE 2013

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 o professor Luiz Carlos da Silva Rozante para a Comissão de Avaliação de 
Estágio Probatório da professora Silvia Cristina Dotta em substituição ao professor Plínio Zornoff 
Táboas.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

VALDECIR MARVULLE
Diretor do CMCC
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PORTARIA Nº 05 – 22 de março de 2013.

O Presidente da Comissão para Homologação das Matrículas dos Ingressantes pelo SISU 
2013, nomeado pela Reitoria através da portaria nº 33, de 21 de janeiro de 2013, publicada no 
Boletim de Serviços nº 250 de 23 de janeiro de 2013, e com base no edital de ingresso nº 153 de 
22 de novembro de 2012, retificado pelo Edital nº 01 de 08 de janeiro de 2013, no uso de suas 
atribuições,
 
RESOLVE:

Art. 1º Homologar todas as matrículas realizadas por meio da funcionalidade “Ocupação de 
vagas” no Sistema de seleção unificada / SiSU – MEC efetuadas entre os dias 19 de março e 22 
de março de 2013.

Art. 2º As seguintes solicitações de matrícula foram analisadas e não foram aceitas por não 
atender todos os requisitos previstos no edital de ingresso

CPF Resultado Motivo

385.554.238-48 Indeferido
Candidato não apresentou documentação que 

comprove a renda bruta de 1,5 salário-mínimo per 
capita

424.207.428-00 Indeferido
Candidato não apresentou documentação que 

comprove a renda bruta de 1,5 salário-mínimo per 
capita

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

RAIL RIBEIRO FILHO
Presidente da Comissão

COMISSÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS 
INGRESSANTES PELO SISU 2013
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Decisões da Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO)

Período: 1 de fevereiro a 31 de março de 2013

Processo: 23006.000111/2013-94
Resumo: Parceria a ser formalizada com o CNPq para desenvolver o projeto piloto de Doutorado 
Acadêmico Industrial (DAI). Trata-se de uma modalidade do doutorado acadêmico na qual a 
identificação do projeto de doutorado é resultado de um período passado pelo doutorando em 
laboratórios e centros de pesquisa de empresas e indústrias particulares ou públicas. O projeto 
que resulta deste período é desenvolvido em colaboração entre a universidade e a empresa. O 
CNPq disponibilizará 20 bolsas de doutorado e respectivas taxas de bancada.
Interessado: Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação
Parecer nº 23/2013 – Aprovado
Data: 04/02/2013

Processo: 23006.000127/2011-35
Resumo: Solicitação de correção do prazo solicitado para a segunda prorrogação do instrumento 
referente ao Convênio nº 16/2011 celebrado entre a COMGÁS, UFABC e FUNDEP, de seis, para 
doze meses, em razão de atraso no cronograma ocasionado por parte da COMGÁS durante a 
execução do projeto "Análise técnico-econômica de uma micro-turbina a gás natural de 200KW: 
Estudo de caso no setor industrial".
Interessado: Prof. Paulo Henrique de Mello Sant'Anna (CECS)
Parecer nº 24/2013 - Tornar sem efeito o Parecer nº 22; Aprovar a prorrogação pelo prazo de 
doze meses.
Data: 04/02/2013

Processo: 23006.000030/2013-94
Resumo: Formalização de termo de cooperação para descentralização visando qualificar 
servidores da UFABC, subsidiando-os com conhecimentos específicos e práticos necessários a 
posterior participação em processo administrativo disciplinar.
Interessado: Rosana de Carvalho Dias (Auditoria)
Parecer nº 25/2013 – Aprovado.
Data: 18/03/2013

CPCO


