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GABINETE DA REITORIA
PORTARIA
N° 205 – 09 DE ABRIL DE 2013

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 
2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e considerando o 
disposto no artigo 4º, parágrafo 1º da Resolução ConsEPE nº 123, de 16 de dezembro de 2011, 
que aprova o Regimento Interno da Comissão de Ética em Uso de Animais (CEUA), RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar as eleições dos representantes docentes, por Centro, para a composição da 
CEUA, nos termos do Anexo a esta Portaria.

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

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

ANEXO

1. Das vagas

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH)  1 vaga (mandato: 2 anos)

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC)  1 vaga (mandato: 2 anos)

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 
Aplicadas (CECS)  1 vaga (mandato: 2 anos)

2. Do cronograma das eleições

22 a 26 de abril Período de inscrição dos candidatos.

30 de abril Divulgação dos candidatos inscritos.

3 a 7 de maio Campanha eleitoral.

8 de maio Eleições, apuração e divulgação dos resultados.

9 a 13 de maio Conclusão das atividades da Comissão Eleitoral mediante apresentação do 
relatório final, com relação dos eleitos, à Reitoria
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3. Das inscrições

3.1. As inscrições para a representação docente por Centro na CEUA serão feitas em chapas, 
compostas por um candidato a titular e um candidato a suplente: 

a. As chapas que se candidatam a representação docente por Centro devem ser compostas 
por dois docentes lotados no mesmo Centro;

3.2. As inscrições serão efetuadas nas Secretarias dos respectivos Centros da UFABC, no 
período de 22 a 26 de abril de 2013, das 9h às 17h. 

3.3. O candidato e seu respectivo suplente deverão preencher o “Formulário de Inscrição” e um 
ou outro efetuar entrega na Secretaria do Centro.

3.4. Não serão aceitas inscrições entregues após o período acima estabelecido.

3.5. Recebidas as inscrições, a Comissão Eleitoral constatará a natureza do vínculo do 
interessado e julgará as inscrições.

3.6. Serão indeferidas todas as inscrições:

a. requeridas por candidatos que não estejam em situação regular na UFABC;

b. cujo “Formulário de Inscrição” esteja rasurado ou preenchido de forma incorreta ou 
incompleta.

3.7. Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará, em rede interna da UFABC, 
a lista das inscrições deferidas.

3.8. Eventuais impugnações deverão ser dirigidas ao Presidente da Comissão Eleitoral, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da divulgação da lista e protocoladas na 
Secretaria Geral, devendo a Comissão Eleitoral proferir julgamento em igual período, deferindo 
ou não o pedido de impugnação.

4. Da campanha eleitoral

4.1.  A campanha eleitoral somente será permitida entre os dias 3 a 7 de maio de 2013.
 
4.2. Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação da UFABC, inclusive a rede interna de informática, sem danificar bens da UFABC.

4.3. É vedada a propaganda sonora dentro do câmpus da UFABC, bem como a que perturbe as 
atividades didáticas e administrativas.

4.4. Nos terminais de votação permanecerão apenas os membros da Comissão Eleitoral, o 
eleitor e os mesários designados para colaborar com a Comissão.

5. Das eleições

5.1. As eleições serão realizadas no dia 8 de maio de 2013, na Secretaria do respectivo Centro, 
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no horário das 9h às 17h.

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

5.3. Caberá a um dos membros da Comissão Eleitoral abrir e encerrar as atividades da 
respectiva seção.

6. Do direito ao voto

6.1.  Poderão votar os eleitores que estiverem em situação regular na UFABC, mediante a 
apresentação de documento oficial com foto.

6.2. Os docentes deverão votar nos candidatos de seus respectivos Centros que concorram às 
vagas da representação por Centro.

6.3. Terão direito a voto os servidores docentes em atividade, em gozo de férias e/ou afastados.

7. Da apuração dos votos e da divulgação dos resultados

7.1. A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas no dia 8 de maio de 
2013, em sessão pública, em local e horário a serem definidos pela Comissão Eleitoral.

7.2. Eventuais impugnações deverão ser dirigidas ao presidente da Comissão Eleitoral, no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas e protocoladas na Secretaria Geral, devendo a Comissão 
Eleitoral proferir julgamento em igual prazo.

7.3. Concluída a apuração, contabilização dos votos e julgamento das impugnações, a 
Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Magnífico Reitor, no período de 9 a 13 de maio de 
2013, ata circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e 
o total dos votos, inclusive brancos e nulos.

8. Disposições Finais

8.1. Se o número de candidatos for igual o número de vagas, estes automaticamente estarão 
eleitos.

8.2. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis. Para se candidatarem, faz-se 
necessário que se requeira dispensa das atividades da Comissão.

8.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.

8.4 Se ao final do processo não forem preenchidas todas as vagas de representantes, estas 
ficarão sem representante até a próxima eleição.

8.5. Se durante o mandato, o membro titular se afastar, o suplente assumirá 
automaticamente e, na ausência deste, a vacância será preenchida na próxima eleição.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EDITAL DE ELEIÇÃO DE COORDENADOR, VICE-COORDENADOR (CIÊNCIAS 
HUMANAS E SOCIAIS)

EDITAL PCHS Nº 01/2013

Edital de Eleição de Coordenador, Vice-Coordenador, Representação Docente 
e Representação Discente na Coordenação do Curso de Pós-Graduação em 
Ciências Humanas e Sociais e na Comissão de Bolsas

O Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do 
ABC (UFABC) torna público o processo para a eleição de Coordenador, Vice-Coordenador e 
Representantes Docentes e Discentes 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, assim como da representação discente na 
comissão de bolsas.

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, Prof. Dr. Júlio Francisco Blumetti Facó – SIAPE nº 2526701 
(presidente), Profª. Drª. Silvia Dotta – SIAPE nº 1838756 e o discente regularmente matriculada 
no curso Sérgio José Custodio - R. A. nº. 13024811.

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 4 (quatro) nomes mais 
votados com seus respectivos suplentes.

1.3. Para os cargos de representante discente, são elegíveis todos os discentes matriculados 
como alunos regulares no referido Programa.

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

1.5.  Na ficha de inscrição para os cargos de representantes docentes, e representante(s) 
discente(s), deverá constar o nome do titular juntamente com o de seu suplente.

1.6. Somente terão direito a voto os docentes permanentes e os discentes matriculados como 
alunos regulares no referido Curso.

2. DAS INSCRIÇÕES

2.1. As inscrições serão efetuadas por meio de mensagem eletrônica ao Programa (ppg.chs@
ufabc.edu.br).
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2.2. No ato da inscrição deverá ser entregue o formulário (Anexo I, II ou III) 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.

2.4. Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará, no site do Curso (http://pchs.
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 3 
(três) 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, APURAÇÃO DOS VOTOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

4.1. O calendário do processo eleitoral é o seguinte:

Evento Data e Horário

Período de inscrições de 12/04/2013 até 19/04/2013, até as 17h

Homologação das inscrições 22 de abril de 2013

Eleições 23 e 24 de abril

Divulgação do resultado 25 de abril de 2013

4.2. A votação e a apuração de votos para a coordenação e para a representação docente far-
se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível, em cédula disponível na Secretaria de 
Atendimento ao Aluno da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Bloco B – 8º andar), disponibilizada 
mediante a identificação do eleitor, e guardada em urna lacrada.

4.3. A votação para a representação discente far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e 
intransferível, em cédula disponível na Secretaria de Atendimento ao Aluno da Pró-Reitoria 
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de Pós-Graduação (Bloco B – 8º andar), disponibilizada mediante a identificação do eleitor, e 
guardada em urna lacrada.

4.4. Cada eleitor docente poderá votar em apenas uma chapa para os cargos de Coordenador 
e Vice-Coordenador e em até 4 (quatro) candidatos a representante docente com seus 
respectivos suplentes.

4.5. Cada eleitor discente poderá votar em apenas 1 (um) candidato a representante discente 
com seu respectivo suplente para o representação no colegiado e 1 (um) para a representação 
na comissão de bolsas.

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

4.7. A apuração dos votos será realizada em sessão pública, a partir das 15h do dia 25 de abril 
de 2013, na Secretaria da Pró Reitoria de Pós Graduação (8º andar – Bloco B).

4.8. 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 2 
(dois) dias úteis, a contar da data da divulgação da lista de classificação dos candidatos.

4.9. 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 com o 
registro do número de votos em cada candidato, bem como o número de votos brancos e nulos.

4.10. A Coordenação do Curso terá o prazo de até 2 (dois) 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 
divulgar o resultado final das eleições no sítio do Curso (http://pchs.ufabc.edu.br/).

4.11. 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.

Santo André, 09 de abril de 2013

JÚLIO FRANCISCO BLUMETTI FACÓ 
Presidente da Comissão Eleitoral
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA ELEIÇÃO DE COORDENAÇÃO E VICE-COORDENAÇÃO DO 
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Santo André, ____ de __________________ de 20___.

À Comissão Eleitoral do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais
ASSUNTO: Solicitação de inscrição para as eleições.

Nós,______________________________________________, SIAPE nº______________ e 
__________________________________________________, SIAPE nº ______________ 
professores permanentes, regularmente inseridos no Curso de Pós-Graduação em ...... 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 01/2013, que regulamenta o presente processo eleitoral.

_____________________________________
Assinatura candidato Coordenador 

___________________________________
Assinatura candidato Vice-Coordenador

ANEXO II

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DOCENTE DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Santo André, ____ de __________________ de 2012.

À Comissão Eleitoral do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais
ASSUNTO: Solicitação de inscrição para as eleições.

Nós,______________________________________________, SIAPE nº______________ e 
__________________________________________________, SIAPE nº ______________ 
professores permanentes, regularmente inseridos no Curso de Pós-Graduação em ......... 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 01/2013, que regulamenta o presente processo eleitoral.

___________________________________
Assinatura candidato titular

___________________________________
Assinatura candidato suplente



Pág. 12

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 266 - 12 de abril de 2013

ANEXO III

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DISCENTE DO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

Santo André, ____ de __________________ de 20____.

À Comissão Eleitoral do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais
ASSUNTO: Solicitação de inscrição para as eleições.

Coordenação do Programa
Comissão de bolsas

Nós,_____________________________________________, R. A. nº ______________ e __
_____________________________________________, R. A. nº ______________ alunos 
regularmente matriculados no Curso de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal 
do ABC, vimos solicitar nossa inscrição para representante discente titular e suplente, 
respectivamente, na representação acima assinalada.

Estamos cientes dos termos do edital nº 01/2013, que regulamenta o presente processo eleitoral.

___________________________________
Assinatura candidato titular

___________________________________
Assinatura candidato suplente
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CECS

 RESOLUÇÃO ConCECS nº 09 

Revoga e substitui a Resolução ConCECS nº 06 que regulamenta  as normas gerais para o 
Trabalho de Graduação em Engenharia. 

O CONSELHO DE CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS 
APLICADAS (ConCECS) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, no uso de suas atribuições e 
considerando: 

• a Resolução CNE/CES nº 11, de 11/03/2002, que institui diretrizes curriculares nacionais de 
cursos de graduação em engenharia, que define a obrigação da realização de um trabalho de 
final de curso, como atividade de Síntese e Integração dos Conhecimentos adquiridos ao longo 
do curso; e 

• as deliberações ocorridas na III Reunião Ordinária do ConCECS, realizada no dia 1º de abril 
de 2013, 

RESOLVE: 

Capítulo I 

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

Art. 1º O Trabalho de Graduação (TG) dos cursos de Engenharia do Centro de Engenharia, 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) da Fundação Universidade Federal do ABC 
(UFABC) consiste em trabalho de Síntese e Integração dos Conhecimentos adquiridos ao longo 
do curso abordando um tema pertinente aos cursos de Engenharia e sob a orientação de um 
Professor Orientador definido pelas respectivas coordenações de curso ou pelos responsáveis 
pela gestão das disciplinas, indicados pelo coordenador do curso. 

§ 1º A execução do TG é dividida em 3 (três) disciplinas quadrimestrais sequenciais, específicas 
para cada curso de Engenharia, denominadas Trabalho de Graduação I em (nome do curso) 
(TGI), Trabalho de Graduação II em (nome do curso) (TGII) e Trabalho de Graduação III em 
(nome do curso) (TGIII). 

§ 2º - As disciplinas referidas no § 1º não serão conduzidas em salas de aula, e se destinam à 
gestão do curso referente aos alunos nelas matriculados e respectivos orientadores, bem como 
atribuição de conceitos e créditos ao aluno. 

§ 3º - Cada um dos cursos de Engenharia da UFABC deve oferecer e ser responsável pelas 
disciplinas de Trabalho de Graduação (I, II e III) referentes ao seu curso. 

Art. 2º O TG deverá cumprir os seguintes objetivos:

I. Atender ao Projeto Pedagógico da UFABC e das Engenharias; 

II. Reunir e demonstrar, em uma tarefa acadêmica de final de curso, os conhecimentos 
adquiridos pelo aluno ao longo de sua graduação, aprofundados e sistematizados em 
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um trabalho de caráter teórico ou teórico/prático/empírico, pertinente a uma das áreas de 
conhecimento de seu Curso; 

III. Concentrar em uma atividade acadêmica o desenvolvimento de metodologia de pesquisa 
bibliográfica, de capacidade de organização e de clareza e coerência na redação final do 
trabalho. 

Art. 3º Todo TG deverá, necessariamente, ser acompanhado por um mesmo Professor 
Orientador, por todo o período no qual o aluno desenvolver o seu trabalho (TGI, TGII e TGIII), até 
a avaliação final, exceto nos casos previstos pelo Art. 9º e Art. 15 dessa Resolução.

Capítulo II 

DA MATRÍCULA 

Art. 4º Para estar apto à matrícula na disciplina TGI, o aluno deverá ter um Coeficiente de 
Progressão (CPK) mínimo de 70% (CPK ≥ 0,7) no curso de Engenharia pretendido e atender 
os demais requisitos desse curso, caso existam, de acordo com as Normas Complementares 
Específicas a esta Resolução.

Art. 5º As condições abaixo também integram o rol de requisitos:

I. É vedada a matrícula simultânea nas disciplinas de Trabalho de Graduação (I, II e III). 

II. As disciplinas devem ser cursadas de maneira sequencial. 

III. Os alunos devem se matricular em TGI, TGII e TGIII do mesmo curso, para a aprovação do 
trabalho final em TGIII. 

IV. É obrigatória, na solicitação de matrícula de TGI, que o aluno já tenha um Professor 
Orientador. 

Art. 6º O fluxo e controle das matrículas nas disciplinas do TG serão coordenados pela Divisão 
Acadêmica do CECS, em função do calendário acadêmico da universidade.

§ 1º As matrículas serão efetuadas na primeira semana letiva do quadrimestre, ou em data 
determinada pela Divisão Acadêmica do CECS, previamente divulgada aos Coordenadores de 
curso e corpo discente.
 
§ 2º Para pleitear a matrícula, o aluno deve comparecer à Divisão Acadêmica do CECS munido 
dos originais da Ficha de Solicitação de Matrícula, Ficha Individual, Declaração de Coeficiente 
CPK (apenas TGI) e da Declaração de Aceite do Professor Orientador. 

§ 3º Para uma mesma modalidade de Engenharia, a solicitação de matrícula em Trabalho 
de Graduação II após promoção em Trabalho de Graduação I (em quadrimestre anterior) 
ou a solicitação de matrícula em Trabalho de Graduação III após promoção em Trabalho 
de Graduação II (em quadrimestre anterior) dispensam a necessidade da apresentação da 
Declaração de Aceite do Professor Orientador, exceto nos casos previstos pelo Art. 9º e Art. 15 
dessa Resolução. 
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Capítulo III 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 

Art. 7º Professores Orientadores são os docentes definidos pelas respectivas Coordenações 
de curso, dentro dos critérios estabelecidos nas Normas Complementares Específicas, que se 
oferecerem ou forem designados a orientar os Trabalhos de Graduação. 

Parágrafo único. O Professor Orientador, devidamente aprovado pela Coordenação de curso, 
poderá ser vinculado a uma instituição externa, desde que o Professor Coorientador seja da 
UFABC.

Art. 8º Constam das atribuições e responsabilidades do Professor Orientador: 

I. Analisar o Plano de Trabalho do aluno e verificar se o mesmo se encontra em consonância 
com a proposta do curso; não sendo este o caso, o Professor Orientador deverá orientar o 
aluno para que este reveja seu Plano de Trabalho;

II. Acompanhar e auxiliar o aluno durante o desenvolvimento de seu TG, fornecendo o 
apoio necessário para que seus conhecimentos, adquiridos ao longo do curso, possam ser 
adequadamente explorados e aplicados, de forma que o trabalho seja concluído com êxito e 
dentro do prazo estipulado; 

III. Orientar uma cota quadrimestral de orientados e/ou trabalhos, de acordo com as Normas 
Complementares Específicas do curso no qual se encontra credenciado; 

IV. Emitir o conceito para cada um de seus orientados e informar o Professor Coordenador de 
TG do curso, de acordo com o calendário estabelecido para o quadrimestre em questão. 

Art. 9º É permitido ao Professor Orientador abdicar da orientação de TG de alunos, devendo ser 
observados:

I. A comunicação por escrito da desistência, onde deverão constar a exposição dos motivos e a 
ciência do aluno; 

II. A comunicação deverá ser encaminhada à Coordenação do curso ao qual o aluno 
interessado encontra-se matriculado, para que esta tome ciência do fato e execute as 
providências cabíveis. 

DO PROFESSOR COORIENTADOR 

Art. 10. Professores Coorientadores são os docentes que complementam, opcionalmente, a 
orientação dos alunos na conclusão do Trabalho de Graduação. 

§ 1º O Professor Coorientador, devidamente aprovado pela Coordenação de curso, poderá ser 
vinculado a uma instituição externa, desde que o Professor Orientador seja da UFABC.

§ 2º Os demais critérios para a definição do Coorientador são definidos nas Normas 
Complementares Específicas de cada curso. 



Pág. 16

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 266 - 12 de abril de 2013

Art. 11. O Professor Coorientador deve acompanhar e auxiliar o aluno durante o desenvolvimento 
de seu TG, fornecendo o apoio necessário para que seus conhecimentos adquiridos ao longo do 
curso possam ser adequadamente explorados e aplicados, de forma que o trabalho ou projeto 
seja concluído com êxito e dentro do prazo estipulado.

Art. 12. É permitido ao Professor Coorientador abdicar da orientação de TG de alunos, nas 
mesmas condições descritas no art. 9º. 

Capítulo IV 

DA GESTÃO DAS DISCIPLINAS

Art. 13. A Coordenação de cada um dos Cursos de Graduação das Engenharias deverá indicar 
um Professor Coordenador responsável pelas disciplinas de Trabalho de Graduação (I, II e III), 
por quadrimestre. 

§ 1º - Ao Professor Coordenador responsável pelas disciplinas de Trabalho de Graduação (I, II 
e III) serão atribuídos 03 créditos por quadrimestre, pelas 03 disciplinas (turno diurno e noturno) 
que devem ser ofertadas em todos os quadrimestres letivos. 

Art. 14. Constam das atribuições do Professor Coordenador responsável pelas disciplinas de 
Trabalho de Graduação (I, II e III): 

I. Ser o responsável pela gestão das disciplinas TGI, TGII e TGIII do respectivo curso; 

II. Executar a política para o TG adotada pelo seu curso, de acordo com as normas 
complementares a essa regulamentação; 

III. Divulgar aos alunos e aos Professores Orientadores informações atualizadas referentes aos 
procedimentos e calendário de TG para o quadrimestre em questão; 

IV. Validar e quando necessário, indicar os Professores Orientadores para os TGs dos alunos 
de seu curso; 

V. Distribuir os trabalhos de forma equânime entre os professores de seu curso, de forma a 
atender uma cota de orientandos não superior ao limite definido nas Normas Complementares 
Específicas de cada curso; 

VI. Organizar a avaliação final da disciplina, de acordo com as diretrizes do curso; 

VII. Informar à Divisão Acadêmica do CECS, ao final do quadrimestre letivo, os conceitos 
obtidos pelos alunos matriculados em TGI, TGII e TGIII. 

Capítulo V 

DOS DIREITOS E DEVERES DO ALUNO 

Art. 15. São direitos do aluno: 

I. Liberdade de escolha do tema de pesquisa para o TG, pertinente a uma das áreas do curso 
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das engenharias, segundo as regras vigentes e condicionadas à possibilidade de orientação; 

II. Ser orientado por um Professor Orientador e, se necessário, por um Professor Coorientador; 

III. Solicitar a substituição do Professor Orientador e/ou do Professor Coorientador, a qualquer 
momento, durante a execução do TG;

IV. Solicitar o trancamento da disciplina de Trabalho de Graduação (I, II ou III) em até 30 (trinta) 
dias corridos, a partir do primeiro dia útil da segunda semana letiva do quadrimestre em que foi 
efetuada a solicitação de matrícula;

V. Apresentar recurso contra indeferimento de solicitação de matrícula na disciplina de Trabalho 
de Graduação (I, II e III) em até 07 (sete) dias úteis após a data de divulgação da lista de 
alunos com matrículas deferidas nos meios eletrônicos disponibilizados pelo CECS ou outros 
que vierem a substituí-lo;

VI. Apresentar recurso contra conceito obtido na disciplina de Trabalho de Graduação (I, II 
e III) em até 07 (sete) dias úteis após a data de divulgação dos conceitos finais nos meios 
eletrônicos disponibilizados pelo CECS ou outros que vierem a substituí-lo.

§ 1º- Na solicitação de substituição de Professor Orientador e/ou do Professor Coorientador, 
deverão constar a exposição dos motivos e a ciência do antigo Professor Orientador e/ou do 
Professor Coorientador. 

§ 2º- A solicitação de substituição deverá ser encaminhada à Coordenação responsável pela 
disciplina do curso em que o aluno se matriculou na disciplina de Trabalho de Graduação (I, II 
e III). 

§ 3º- A substituição será oficializada após a aprovação pela Coordenação do curso. 

Art. 16.  São deveres do aluno: 

I. Manter-se informado acerca das atividades, procedimentos e prazos, que serão divulgados 
oportunamente pela Divisão Acadêmica do CECS;

II. Estabelecer vínculo com um Professor Orientador, respeitando sempre as possibilidades de 
orientação e execução do TG; 

III. Cumprir as orientações e calendário definidos para acompanhamento do trabalho; 

IV. Comunicar ao responsável pelas disciplinas de Trabalho de Graduação, por escrito, 
em formulário adequado, o nome do seu Professor Orientador de TG e/ou do Professor 
Coorientador, o tema do trabalho e demais informações solicitadas; 

V. Reunir-se com o seu Professor Orientador e/ou com o Professor Coorientador, 
periodicamente, para discussão e acompanhamento do TG; 

VI. Entregar o trabalho final no formato e dentro do prazo conforme Normas Complementares 
Específicas do curso no qual se encontra matriculado; 
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VII. Comparecer em data, horário e locais estabelecidos pela Coordenação de Trabalhos de 
Graduação de seu curso, para a avaliação final do seu TG. 

Capítulo VI 

DAS DISCIPLINAS E DA AVALIAÇÃO 

Art. 17. O conteúdo e a forma de avaliação das disciplinas indicadas no Artigo 1º deverão 
ser estabelecidos pelas Coordenações de cada curso através de Normas Complementares 
Específicas a esta Resolução. 

§ 1º- O prazo para envio à ProGrad dos conceitos finais obtidos pelos alunos na disciplina de 
Trabalho de Graduação (I, II ou III) obedecerá o calendário acadêmico da UFABC.

§ 2º Após a avaliação da disciplina TGIII, os alunos têm o prazo de 01 (uma) semana para 
realizar as possíveis correções no trabalho e encaminhar a versão corrigida para o Professor 
Orientador e avaliadores, na forma estipulada pelo curso específico. 

§ 3º Após a entrega da versão corrigida, os Professores Orientadores devem entregar o 
conceito final para o Professor Coordenador responsável pela gestão das disciplinas de 
Trabalho de Graduação (I, II e III), que reencaminhará para a Divisão Acadêmica do CECS, 
conforme Art. 14.

Capítulo VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 18. Os casos omissos serão resolvidos pelo Professor Coordenador responsável pela 
disciplina de Trabalho de Graduação (I, II e III) do curso, sendo ouvido, quando necessário, a 
Coordenação do curso e, em última instância, a apresentação de recurso junto ao ConCECS.

Art. 19. As Coordenações de curso de engenharia devem prever Portaria contendo as Normas 
Complementares Específicas de cada curso de Engenharia, contendo necessariamente os 
seguintes itens: 

1. critérios ou requisitos específicos para a matrícula dos alunos em TGI do curso, caso julgue 
necessário; 

2. características do Professor Orientador: quais são os docentes que podem orientar TG em 
cada um dos cursos; 

3. número de orientações por docente: número de trabalhos, número de alunos, por 
quadrimestre ou por ano; 

4. características do Professor Coorientador; 

5. natureza do Trabalho de Graduação: se individual ou coletivo e outras informações 
relevantes; 

6. tipo de Trabalho de Graduação: teórico, experimental, monografia, projeto etc; 
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7. forma de avaliação das 03 disciplinas; e

8. procedimentos para o caso do aluno ser reprovado em uma das disciplinas. 

Parágrafo único. As Coordenações de curso tem o prazo de 02 (dois) meses a contar da 
data da aprovação para determinar os itens constantes neste artigo. 

Art. 20. Esta Resolução revoga a Resolução ConCECS nº 06 e entra em vigor na data de sua 
publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

Disposição Transitória

Art. 21. Para os alunos matriculados no BC&T, caso o órgão competente não emita em prazo 
hábil a Declaração de Coeficiente de Progressão (CPK), a Divisão Acadêmica do CECS se 
compromete a aceitar as solicitações de matrícula para Trabalho de Graduação I e a solicitar 
ao órgão competente a emissão das Declarações de Coeficiente de Progressão (CPK), para a 
homologação da matrícula.

Parágrafo único. Esta disposição é válida apenas para o primeiro período de matrícula 
subsequente à data de publicação desta Resolução.

Santo André, 1º de abril de 2013. 

GILBERTO MARTINS
Presidente
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PORTARIA Nº 07 – 5 de abril de 2013.

HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS INGRESSANTES PELO SISU 2013

A Vice-Presidente da Comissão para Homologação das Matrículas dos Ingressantes pelo SISU 
2013, nomeada 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 2 de abril e 5 de 
abril de 2013.

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

RENATA COELHO
Vice-Presidente da Comissão

COMISSÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS 
INGRESSANTES PELO SISU 2013


