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CONSUNI
ERRATA DO ATO DECISÓRIO ConsUni nº 65, publicado no Boletim de Serviço 
nº 265 de 9 de abril de 2013, página 6.

Onde se lê: “Autorização do afastamento, com ônus para a UFABC, do professor Helio Waldman, 
reitor, no período de 22 a 28 de junho de 2013, incluindo trânsito, para o evento: ICTON 2013 - 
15th Anniversary International Conference on Transparent Optical Networks, que será realizado 
em Cartagena, Espanha”.

Leia-se: “Autorização do afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do professor Helio 
Waldman, reitor, no período de 22 a 28 de junho de 2013, incluindo trânsito, para o evento: 
ICTON 2013 - 15th Anniversary International Conference on Transparent Optical Networks, que 
será realizado em Cartagena, Espanha”.
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CONSEPE
SINOPSE da III SESSÃO ORDINÁRIA do ConsEPE

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 2 de abril, às 14h, na sala 

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

Informes do Reitor

Professor Helio Waldman informou que no dia 11 de abril findará o mandato dos representantes 
eleitos deste Conselho e na próxima sessão ordinária ocorrerá a posse dos novos Conselheiros 
eleitos. Sugeriu que na presente reunião, o Expediente não fosse tratado e solicitou que os 
Conselheiros que desejassem solicitar promoções à Ordem do Dia o fizessem durante a sessão 
de informes.

Informes dos Conselheiros:

1) Professor Derval Rosa comunicou que a UFABC recebera visita de autorização para o 
Bacharelado em Políticas Públicas e que em breve ocorreria a visita de autorização para o 
Bacharelado em Relações Internacionais, ambos os cursos no câmpus de São Bernardo do 
Campo. No ensejo, solicitou que o item 6 do Expediente fosse promovido à Ordem do Dia. 
Proposta secundada e aprovada por unanimidade.

2) Professor Carlos Kamienski solicitou a passagem dos assuntos 1, 3 e 4 do Expediente para 
Ordem do Dia, sendo os itens 1 e 3 motivados pela alteração do calendário da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no caso do item 4 é somente a adesão 
da UFABC para que o edital possa ser aberto, uma vez que o curso já fora aprovado pela CAPES. 
Promoção dos itens 1 e 3 à Ordem do Dia, secundada e aprovada com 2 votos contrários e 1 
abstenção. Promoção do item 4 à Ordem do Dia secundada e aprovada com 1 voto contrário.

3) O representante dos discentes de graduação Diogo Marvulle passou a palavra a sua suplente, 
Ingrid Pacheco, que informou ter recebido uma carta de um grupo de alunos solicitando sua 
leitura neste Conselho. A referida carta exibiu a preocupação e reivindicação dos alunos em 
relação à docente Adelaide Faljoni-Alário (do CCNH) que ministrou as disciplinas BC0002 (Projeto 
Dirigido) e BC2001 (Iniciação à Pesquisa Científica), no segundo quadrimestre de 2012. Porém, 
na maioria das vezes, a docente não estava presente, sendo que os monitores eram quem 
ministravam as aulas. Além disso, até aquele momento a docente não havia disponibilizado os 
conceitos obtidos aos alunos, conceitos esses necessários para a Colação de Grau ou para 
reserva de vagas em cursos específicos. Professor Arnaldo alegou que o Centro de Ciências 
Naturais e Humanas (CCNH) está realizando todos os procedimentos necessários para sanar os 
problemas.

4) Professora Patrícia Dantoni fez apelo à Pró-Reitoria de Graduação para uma solução rápida 
e eficiente para a elaboração das listas de presenças. Relatou que o problema persiste ao longo 
dos anos, o que ocasiona diversos problemas. Dentre alguns erros constantes, encontram-se 
casos de alunos que são transferidos de período e não constam nas listas e alunos, cujos nomes 
desaparecem das listas, mesmo com comprovação da matrícula na disciplina. Solicitou também 
que tomassem alguns cuidados especiais em relação aos comunicados e esclarecimentos 
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oficiais. No ensejo, comunicou ao professor Waldman que atendeu à solicitação referente à carta 
aberta do aluno “Eduardo” ao Ministro da Educação (MEC). Após várias citações ao teor da 
carta, a professora alertou para o fato de que muito da história e dos planos da universidade vem 
sendo esquecidos, vários projetos estão sendo abandonados e pouco se tem feito para reverter 
o quadro, mencionando o caso do Projeto Ensino-Aprendizagem Tutorial (PEAT). Nesse sentido, 
posicionou-se favorável em haver mais tempo para reflexão. Professor Derval esclareceu que 
a Pró-Reitoria de Graduação estava empenhada em sanar o problema, porém, por questões 
estruturais e de sistema, a solução ainda não era possível, uma vez que a equipe atualmente 
trabalhava com cerca de 9 mil alunos em uma estrutura igual a de quando havia somente 500.

5) Professor Francisco Comarú informou que a Pró-Reitoria de Extensão iniciara os preparativos 
para realização do evento “UFABC para Todos”. Explicou que o objetivo do evento era abrir as 
portas da universidade durante dois dias – 5 e 6 de junho – para alunos que estão no último ano 
do Ensino Médio, a fim de que eles conheçam a UFABC. Reforçou a importância das áreas que 
ainda não realizaram sua adesão indicarem seus representantes para participarem da próxima 
reunião da Comissão Organizadora no dia 24 de abril. Comunicou também que no site da UFABC 
há um formulário para as áreas interessadas em apresentar alguma atividade no evento.

6) Professor Valdecir Marvulle solicitou esclarecimentos sobre a situação em relação ao 
sistema informatizado. Professor Gustavo Dalpian relatou que durante algum tempo foi 
possível a dedicação a todos os sistemas em desenvolvimento. Paralelamente, foi realizado 
um levantamento em todos os setores acerca de suas demandas de sistema, os quais foram 
encaminhados ao Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC). 
Por sua vez, o CETIC contabilizara e concluíra que seriam necessários vários anos para 
desenvolver todos os sistemas solicitados com os recursos internos da UFABC. Foi criado um 
Grupo de Trabalho para estudar soluções, ao que se pôde constatar que os problemas eram 
complexos. Considerou que a solução parte de duas premissas: 1) neste momento um único 
Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) não é compatível com as demandas da UFABC; 2) 
seria necessário terceirizar alguns serviços como o de desenvolvimento de softwares. No tocante 
ao episódio narrado pela discente Ingrid, alguns Conselheiros apontaram que não se tratava 
somente de um problema de sistema, mas também se relacionava à postura de alguns docentes 
perante determinados compromissos. Diversos outros Conselheiros mencionaram que a troca 
integral do sistema informatizado da UFABC seria uma solução viável para diversos problemas. 
Professor Waldman comunicou que providências já estavam sendo tomadas no tocante aos dois 
problemas levantados.

Ordem do Dia:

1. Ata da II sessão ordinária de 2013, realizada em 12 de março de 2013.

Ata aprovada com 1 abstenção.

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

O representante dos técnicos administrativos, Gustavo Galati, apresentou a relatoria, sugerindo 
que fosse incluída, nos “considerandos”, a criação do curso pelo ConsUni em sua última sessão. 
Propôs ainda, que além da língua inglesa, pudesse ser cobrada também proficiência em língua 
espanhola. Após esclarecimentos do professor Fernando Costa Mattos, coordenador do curso, o 
relator retirou a segunda proposta. Professor Kamienski elucidou questionamentos levantados por 
alguns Conselheiros. Após votação, o documento foi aprovado com 1 abstenção.



Pág. 9

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 269 - 23 de abril de 2013

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

Professor Comarú apresentou histórico da proposta, fez uma sugestão de aprimoramento no texto 
do Art. 5º e apresentou parecer favorável à aprovação do documento com a alteração sugerida. 
Proposta acatada pelo demandante. Houve alguns questionamentos quanto à convalidação das 
disciplinas e sobre o ano de criação e sugestões de alteração das letras “I” e “H” constantes 
na tabela apresentada. Professor Derval acatou as sugestões de alteração das letras e passou 
a palavra à professora Denise que esclareceu que o ano de criação ou alteração da disciplina 
era necessário, mas que foi acrescentado um hífen para separá-lo da sigla e que os caracteres 
que identificam a disciplina não foram alterados, portanto, com essas medidas tomadas a 
convalidação das disciplinas seria automática. Findos os esclarecimentos, encaminhou-se 
para votação o documento, com as sugestões de aprimoramento acatadas. Aprovado por 
unanimidade.

4. Minuta de resolução que dispõe sobre o uso da Reserva Técnica Institucional FAPESP na 
UFABC.

Professor Gilberto Martins declarou-se favorável à aprovação do documento, mediante duas 
alterações propostas. Em uma delas, no caput do Art. 3º, contaria com o seguinte texto: “o Diretor 
do Centro nomeia anualmente um professor do Centro como Coordenador da RTI desse Centro, 
ouvida a respectiva Comissão de Pesquisa”. A segunda alteração dizia respeito à elaboração do 
Plano Anual de Aplicação da Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa, que 
deveria contar com o apoio da Comissão de Pesquisa dos Centros. Professor Klaus, demandante, 
acatou as sugestões. Seguiram-se algumas discussões com relação à primeira alteração. 
Professor Waldman sugeriu que o texto fosse redigido da seguinte maneira: “[...] podendo ser 
ouvida a respectiva Comissão de Pesquisa”. Sugestão acatada pela área demandante e pelo 
relator. Em votação, documento foi aprovado por unanimidade.

5. Lista de disciplinas de graduação traduzidas para a língua inglesa.

Professor Arnaldo Rodrigues apresentou parecer favorável à aprovação do documento, 
juntamente com a delegação de competência para novas traduções, inclusões ou correções, à 
Assessoria de Assuntos Internacionais (ARI) em conjunto com a Comissão de Graduação (CG) e 
Comissão de Pós-Graduação (CPG), quando for o caso. Professor Waldman esclareceu que será 
feito um Ato Decisório para a Lista de Disciplinas e uma Recomendação para tal delegação. Não 
havendo mais discussões, o documento foi aprovado por unanimidade.

6. Minuta de resolução que regulamenta as normas gerais para a realização de estágio curricular 
e estágio não curricular nos cursos de graduação em Engenharia da UFABC.

Professor Valdecir Marvulle afirmou que, antes de elaborar sua relatoria, foram identificados 
conflitos entre o documento em análise e resoluções anteriores. Dessa forma, em reunião com 
discentes e a área demandante, ficou acordado que haveria uma solicitação de que esse item 
permanecesse na Ordem do Dia, mas que fosse deliberado apenas na próxima sessão, de modo 
que fosse possível a solução dos problemas identificados. A proposta foi acatada pela área 
demandante. Assim sendo, o item voltará na Ordem do Dia da próxima sessão.

7. Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Ciências Humanas e Sociais em nível de 
doutorado.
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Professor Kamienski explicou que anteriormente somente fora aprovado o plano de curso do 
mestrado. No ConsUni já fora aprovado em nível de mestrado e doutorado. Acrescentou que o 
plano cumpria todas as solicitações da CAPES. Informou que, além de ter sido aprovado pelo 
ConsUni, a proposta já fora apreciada e aprovada pela Comissão de Pós-Graduação (CPG) e 
pelo Conselho de Centro do CECS (ConCECS). Durante as discussões, alguns Conselheiros 
manifestaram contrariedade na votação em razão da tramitação e dos prazos para criação 
desses cursos. Professor Kamienski procurou esclarecer todos os questionamentos. Findas 
as discussões, o documento foi votado e aprovado com 9 votos favoráveis, 2 contrários e 6 
abstenções.

8. Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Políticas Públicas em nível de mestrado e 
doutorado.

Professor Kamienski explicou as linhas de pesquisa e os índices de produção que, apesar de 
consideravelmente baixos, estavam bem situados com base nos cálculos exigidos pela CAPES. 
Informou que o coordenador do curso era professor Klaus Frey, a quem passou a palavra. 
Professor Klaus explicou que se tratava do primeiro curso de pós-graduação da área de ciência 
política na UFABC e seguia os padrões internacionais. Não houve discussões. Aprovado com 10 
votos favoráveis, 2 contrários e 5 abstenções.

9. Proposta de adesão ao Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF).

Professor Kamienski elucidou tratar-se de um curso já aprovado pela CAPES, com nota 
4. Acrescentou que a referida agência induziu esse programa com o intuito de ampliar a 
formação de professores para a rede pública. Há 16 docentes da UFABC nesse programa, que 
é coordenado pelo professor José Kenichi Mizukoshi e pretende oferecer 30 vagas anuais. 
Ressaltou que a proposta já foi aprovada pela CPG e pelo Conselho de Centro do CCNH. 
Passou a palavra ao professor Kenichi, que apresentou mais detalhes sobre o programa. Após 
discussões, a adesão foi votada e aprovada com 14 votos favoráveis e 3 abstenções.

Considerando o avançado das horas, acordou-se que se findaria aquela sessão, passando para a 
pauta da IV sessão ordinária, a se realizar no dia 7 de maio de 2013, os assuntos restantes desta. 
A saber:

- Plano de curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia de Produção em nível de 
mestrado e doutorado – Expediente.

-  Minuta de resolução que regulamenta a admissão nos Bacharelados Interdisciplinares da 
UFABC, por transferência externa para preenchimento de vagas ociosas e que substitui a 
Resolução ConsEP nº 33 – Ordem do Dia.

- Minuta de resolução que regulamenta o processo de convalidação de disciplinas nos cursos 
de graduação da UFABC – Expediente.
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
Nº 224 – 16 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, 

RESOLVE:

Revogar a Portaria nº 728, de 28 de setembro de 2012, publicada no Boletim de Serviço da 
UFABC nº 237, de 03 de outubro de 2012, página 31.

HELIO WALDMAN
Reitor 

Nº 225 – 17 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 (DOU), Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o que dispõem as Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 9.394/1996 e 11.784/2008, os 
Decretos nºs 94.664/1987, 3.298/1999 e 6.944/2009, as Portarias nºs 450, de 06 de novembro 
de 2002 e 124, de 15 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a 
Portaria nº 345, de 25 de março de 2010, do Ministério da Educação, 

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os professores:

Titulares
Mikael Frank Rezende Junior
Alice Assis
Lúcio Campos Costa

Suplentes
Odete Pacubi Baierl Teixeira
José Alves da Silva

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 142/UFABC/2012, publicado no DOU, de 19 de 
outubro de 2012, na área de ENSINO, subárea de ENSINO EM FÍSICA.

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

HELIO WALDMAN
Reitor 
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N° 226 – 17 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 (DOU), Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o que dispõem as Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 9.394/1996 e 11.784/2008, os 
Decretos nºs 94.664/1987, 3.298/1999 e 6.944/2009, as Portarias nºs 450, de 06 de novembro 
de 2002 e 124, de 15 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a 
Portaria nº 345, de 25 de março de 2010, do Ministério da Educação, 

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os professores:

Titulares
Silvio Roberto de Azevedo Salinas
Márcia Cristina Bernardes Barbosa
Paulo Murilo Castro de Oliveira

Suplentes
Caetano Rodrigues Miranda
Edison Zacarias da Silva

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 144/UFABC/2012, publicado no DOU, de 19 de 
outubro de 2012, na área de FÍSICA, subárea de FÍSICA ESTATÍSTICA E/OU COMPUTACIONAL.

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

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 227 – 17 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, 

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 21 de abril de 2013, o prazo para término 
dos trabalhos da Comissão de Sindicância para apuração dos fatos descritos no Processo nº 
23006.000363/2013-13, instituída pela Portaria nº 152, de 20 de março de 2013, publicada no 
Boletim de Serviço da UFABC nº 261, de 22 de março de 2013.

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

HELIO WALDMAN
Reitor 
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N° 228 – 18 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 
(DOU), Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Dispensar o servidor Danilo Silva Pereiro, SIAPE nº 1733555, da função gratificada de 
Chefe do Setor de Serviços Gerais do Câmpus São Bernardo do Campo, código FG-4.

Art. 2º Designar o servidor Danilo Silva Pereiro, SIAPE nº 1733555, para exercer a função 
gratificada de Subprefeito do Câmpus São Bernardo do Campo, código FG-4.

HELIO WALDMAN
Reitor 
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 123 – 18 DE ABRIL DE 2013.

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

RESOLVE:

Designar a servidora Katia Ellen Chemalle, SIAPE   nº 1941058, para exercer a função de Chefe 
da Divisão de Serviços de Referência e Atendimento. 

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DE ABRIL DE 2013

(Em complementação ao quadro de férias publicado no Boletim de Serviço nº 263 - págs. 44 a 60)

Núcleo de Tecnologia da Informação

Nome Início Término

Daniel Gonçalves da Silva 17/04/2013 24/04/2013

Pró-Reitoria de Graduação

Nome Início Término

Deonete Rodrigues Nagy 22/04/2013 30/04/2013

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DE ABRIL DE 2013

(Em complementação ao quadro de férias publicado no Boletim de Serviço nº 263 - págs. 44 a 60)

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Nome Início Término

Cleusa Fabris da Silva 16/04/2013 30/04/2013
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

COORDENAÇÃO DO BACHARELADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

PORTARIA N° 02 – 17 DE ABRIL DE 2013.

O Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria 277, de 30 de junho de 2011, publicado no Boletim de Serviço nº 171 de 
06 de julho de 2011, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes: Luiz Fernando Setz, Roseli Benassi, Júlia Bertino 
Moreira e Paula Priscila Braga; os servidores técnico-administrativos: Marcia Soares, Marcella 
dos Santos Abreu, Ligia Lopes Gomes, Tânia Vasconcelos Teruel Sywon e Adriana Siqueira da 
Luz e os discentes da Graduação: Natália Silva Passarinho e Tatyane Estrela, para comporem a 
Comissão Eleitoral que coordenará os trabalhos para a eleição do coordenador do Bacharelado 
em Ciência e Tecnologia.

Parágrafo Único – A presidência desta comissão será exercida pela servidora técnica-
administrativa Adriana Siqueira da Luz e nos casos de afastamentos e impedimentos do titular 
seu substituto será a servidora técnica-administrativa Marcia Soares.

Art. 2º Essa comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ FERNANDO QUEIRUGA REY
Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia

EDITAL Nº 01 – 12 de Abril de 2013.

Representação Técnico-Administrativa para a composição da Plenária do Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia

O coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, nomeado pela portaria n°277, de 30 
de junho de 2010, publicada no boletim de serviço n°171, de 06 de julho de 2010, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o processo para a composição da representação técnico-
administrativa na Plenária do Bacharelado em Ciência e Tecnologia, conforme disposições da 
Resolução ConsUni n°47 de 03 de agosto de 2010.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Os servidores técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros 
técnico-administrativos titulares e seus respectivos suplentes, quando houver, para 
representação na Plenária do BC&T.

1.2. São elegíveis para representação na Plenária quaisquer servidores técnico-administrativos 
que:
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I. Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II. Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3. Cronograma no anexo I.

2. DA PLENÁRIA

2.1. A Plenária do Bacharelado em Ciência e Tecnologia será composta, conforme estabelece a 
Resolução ConsUni n°47 de 03 de agosto de 2010, por:

I. todos os docentes credenciados no BC&T;

II. pela representação discente constituída de até 20% (número inteiro mais próximo) do total 
de membros da Plenária e;

III. pela representação dos técnico-administrativos constituída de até 10% (número inteiro 
mais próximo) do total de membros da Plenária.

2.2. Compete aos membros da Plenária, conforme estabelece a Resolução ConsUni n°47:

I. propor diretrizes gerais do Projeto Pedagógico e as atualizações da matriz curricular do 
curso;

II. analisar a programação anual das disciplinas obrigatórias, de opção limitada e as 
disciplinas livres, propostas pela respectiva Coordenação de Curso e;

III. eleger o coordenador, o vice-coordenador e os membros que comporão as Coordenações 
de Curso.

2.3. A representação dos técnico-administrativos na Plenária será de dois anos, podendo ter 
uma recondução.

3. DA COMISSÃO ELEITORAL

3.1. A Coordenação de Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência será:

I. Cumprir e fazer cumprir esse Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições;

III. Divulgar, através de publicação oficial no site da UFABC, a homologação das inscrições 
deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos;

V. Divulgar e estabelecer caso necessário, as seções eleitorais em número e locais 
suficientes para o atendimento aos eleitores, providenciando a estrutura necessária da seção 
eleitoral para a realização das eleições;
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VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Homologar, proclamar e divulgar os resultados e;

VIII. Elaborar o Relatório Final.

3.2. A Comissão Eleitoral será composta por:

I. 4 (quatro) representantes docentes credenciados;

II. 2 (dois) representantes discentes e;

III. 5 (cinco) representantes técnico-administrativos.
O presidente da comissão será escolhido entre os representantes técnico-administrativos.

3.3. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis.

4. DO COLÉGIO ELEITORAL

4.1. Serão considerados técnico-administrativos eleitores, todos os servidores técnico-
administrativos efetivos, inclusive aqueles no gozo de férias, de licença para tratamento de 
saúde, ou com afastamento autorizado pela instituição.

4.3. O eleitor votará em um membro técnico-administrativo candidato à representação na 
Plenária.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições para membros técnico-administrativos das plenárias do Bacharelado em 
Ciência e Tecnologia serão efetuadas mediante preenchimento de formulário via internet 
durante período estabelecido no calendário anexo.

5.2. Serão aceitas inscrições de titulares sem suplentes. No caso de titulares com suplentes, a 
inscrição será por chapa.

5.3. No caso de técnico-administrativo que também seja aluno, este deverá optar por 
candidatar-se em uma das duas categorias.

5.5. Todas as informações referentes ao processo serão divulgadas através do site da UFABC 
– http://www.ufabc.edu.br.

5.6. As inscrições efetuadas fora do prazo estabelecido no anexo desse edital serão indeferidas 
pela Comissão Eleitoral.

5.7. Havendo número menor de inscritos em relação ao número de membros necessários 
para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, homologando os 
inscritos, titulares e seus respectivos suplentes, quando houver, como membros da Plenária do 
BC&T.
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6. DA CAMPANHA

6.1. Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, sem danificar bens da Universidade.

6.2. É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

a) fazer propaganda sonora dentro do campus da UFABC que perturbem as atividades 
acadêmicas e administrativas;

b) praticar atos de campanha que danifiquem o patrimônio da UFABC, tais como pichação e/ 
ou fixação de material em paredes, muros ou pisos;

c) utilizar recursos financeiros da UFABC.

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

6.4. A campanha eleitoral encerrar-se-á no último dia letivo que antecede o dia das eleições.

7. DAS ELEIÇÕES

7.1. A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível em um único 
candidato.

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

7.3. Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento 
do período de votação.

8. DA APURAÇÃO

8.1. A apuração dos votos será realizada após o encerramento das eleições, em sessão 
pública, em horário e local a ser definido pela Comissão Eleitoral.

8.2. Eventuais pedidos de impugnações serão analisados pelo Presidente da Comissão 
Eleitoral, desde que protocolados na Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da PROGRAD 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da divulgação da lista de classificação 
dos candidatos.

8.3. Concluídos a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Coordenador do BC&T, ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

8.4. Em caso de empate no resultado da eleição de representação dos técnico-administrativos, 
serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC;
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II. persistindo o empate, maior idade.

8.5. Serão considerados eleitos os candidatos mais votados de forma a atender o número de 
vagas da categoria na Plenária.

9. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

9.1. Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral e 
protocolados na Divisão de Planejamento e Apoio à gestão da PROGRAD localizada no 
campus Santo André – Piso Térreo do Bloco A.

9.2. Os recursos devidamente fundamentados deverão ser protocolados no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar da data da divulgação da lista de inscritos.

9.3. A Comissão Eleitoral proferirá julgamento em igual período, divulgando o resultado através 
do site da UFABC.
 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, a critério da 
Comissão Eleitoral.

10.2. A inscrição dos membros implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

10.3. Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

10.4. Os percentuais estabelecidos no item 2 deste edital terão como base o número de 
docentes credenciados no BC&T até a publicação deste. O mesmo número será considerado 
para a composição discente, que acontecerá em 2013.

JOSÉ FERNANDO QUEIRUGA REY
Coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia

ANEXO I – CALENDÁRIO

Data Atividade

22/04/2013 Abertura do período de inscrições via internet - a partir das 09h00

03/05/2013 Encerramento do período de inscrições – às 17h00

06/05/2013 Publicação do Resultado das Inscrições no site da UFABC – www.
ufabc.edu.br

07/05/2013 Interposição de Recursos

08/05/2013 Resultado dos Recursos
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10/05/2013 Publicação da Homologação das Inscrições no site da UFABC – 
www.ufabc.edu.br

A definir Eleições

COORDENAÇÃO DO BACHARELADO EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES

PORTARIA N° 02 – 17 DE ABRIL DE 2013.

O Coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria 275, de 30 de junho de 2011, publicado no Boletim de Serviço nº 171 de 
06 de julho de 2011, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes: Luiz Fernando Setz, Roseli Benassi, Júlia Bertino 
Moreira e Paula Priscila Braga; os servidores técnico-administrativos: Marcia Soares, Marcella 
dos Santos Abreu, Ligia Lopes Gomes, Tânia Vasconcelos Teruel Sywon e Adriana Siqueira da 
Luz e os discentes da Graduação: Natália Silva Passarinho e Tatyane Estrela, para comporem a 
Comissão Eleitoral que coordenará os trabalhos para a eleição do coordenador do Bacharelado 
em Ciências e Humanidades.

Parágrafo Único – A presidência desta comissão será exercida pela servidora técnica-
administrativa Adriana Siqueira da Luz e nos casos de afastamentos e impedimentos do titular 
seu substituto será a servidora técnica-administrativa Marcia Soares.

Art. 2º Essa comissão se extinguirá após a conclusão do processo eleitoral.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ARILSON DA SILVA FAVARETO
Coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades

EDITAL Nº 01 – 12 de Abril de 2013.

Representação Técnico-Administrativa para a composição da Plenária do Bacharelado em 
Ciências e Humanidades

O coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades, nomeado pela portaria n°275, de 
30 de junho de 2011, publicada no boletim de serviço n°171, de 06 de julho de 2011, no uso de 
suas atribuições legais, torna público o processo para a composição da representação técnico-
administrativa na Plenária do Bacharelado em Ciências e Humanidades, conforme disposições da 
Resolução ConsUni n°47 de 03 de agosto de 2010.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Os servidores técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros 
técnico-administrativos titulares e seus respectivos suplentes, quando houver, para 
representação na Plenária do BC&H.
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1.2. São elegíveis para representação na Plenária quaisquer servidores técnico-administrativos 
que:

I. Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II. Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3. Cronograma no anexo I.

2. DA PLENÁRIA

2.1. A Plenária do Bacharelado em Ciências e Humanidades será composta, conforme 
estabelece a Resolução ConsUni n°47 de 03 de agosto de 2010, por:

I. todos os docentes credenciados no BC&H;

II. pela representação discente constituída de até 20% (número inteiro mais próximo) do total 
de membros da Plenária e;

III. pela representação dos técnico-administrativos constituída de até 10% (número inteiro 
mais próximo) do total de membros da Plenária.

2.2. Compete aos membros da Plenária, conforme estabelece a Resolução ConsUni n°47:

I. propor diretrizes gerais do Projeto Pedagógico e as atualizações da matriz curricular do 
curso;

II. analisar a programação anual das disciplinas obrigatórias, de opção limitada e as 
disciplinas livres, propostas pela respectiva Coordenação de Curso e;

III. eleger o coordenador, o vice-coordenador e os membros que comporão as Coordenações 
de Curso.

2.3. A representação dos técnico-administrativos na Plenária será de dois anos, podendo ter 
uma recondução.

3. DA COMISSÃO ELEITORAL

3.1. A Coordenação de Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência será:

I. Cumprir e fazer cumprir esse Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições;

III. Divulgar, através de publicação oficial no site da UFABC, a homologação das inscrições 
deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos;

V. Divulgar e estabelecer caso necessário, as seções eleitorais em número e locais 



Pág. 22

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 269 - 23 de abril de 2013

suficientes para o atendimento aos eleitores, providenciando a estrutura necessária da seção 
eleitoral para a realização das eleições;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus presidentes;

VII. Homologar, proclamar e divulgar os resultados e;

VIII. Elaborar o Relatório Final.

3.2. A Comissão Eleitoral será composta por:

I. 4 (quatro) representantes docentes credenciados;

II. 2 (dois) representantes discentes e;

III. 5 (cinco) representantes técnico-administrativos.
O presidente da comissão será escolhido entre os representantes técnico-administrativos.

3.3. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis.

4. DO COLÉGIO ELEITORAL

4.1. Serão considerados técnico-administrativos eleitores, todos os servidores técnico-
administrativos efetivos, inclusive aqueles no gozo de férias, de licença para tratamento de 
saúde, ou com afastamento autorizado pela instituição.

4.3. O eleitor votará em um membro técnico-administrativo candidato à representação na 
Plenária.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. As inscrições para membros técnico-administrativos das plenárias do Bacharelado em 
Ciências e Humanidades serão efetuadas mediante preenchimento de formulário via internet 
durante período estabelecido no calendário anexo.

5.2. Serão aceitas inscrições de titulares sem suplentes. No caso de titulares com suplentes, a 
inscrição será por chapa.

5.3  No caso de técnico-administrativo que também seja aluno, este deverá optar por 
candidatar-se em uma das duas categorias.

5.5. Todas as informações referentes ao processo serão divulgadas através do site da UFABC 
– http://www.ufabc.edu.br.

5.6. As inscrições efetuadas fora do prazo estabelecido no anexo desse edital serão indeferidas 
pela Comissão Eleitoral.

5.7. Havendo número menor de inscritos em relação ao número de membros necessários 
para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, homologando os 
inscritos, titulares e seus respectivos suplentes, quando houver, como membros da Plenária do 
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BC&H.

6. DA CAMPANHA

6.1. Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, sem danificar bens da Universidade.

6.2. É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

a) fazer propaganda sonora dentro do campus da UFABC que perturbem as atividades 
acadêmicas e administrativas;

b) praticar atos de campanha que danifiquem o patrimônio da UFABC, tais como pichação e/
ou fixação de material em paredes, muros ou pisos;

c) utilizar recursos financeiros da UFABC.

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

6.4. A campanha eleitoral encerrar-se-á no último dia letivo que antecede o dia das eleições.

7. DAS ELEIÇÕES

7.1. A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível em um único 
candidato.

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

7.3. Caberá aos membros da Comissão Eleitoral contabilizar a votação após o encerramento 
do período de votação.

8. DA APURAÇÃO

8.1. A apuração dos votos será realizada após o encerramento das eleições, em sessão 
pública, em horário e local a ser definido pela Comissão Eleitoral.

8.2. Eventuais pedidos de impugnações serão analisados pelo Presidente da Comissão 
Eleitoral, desde que protocolados na Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da PROGRAD 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da divulgação da lista de classificação 
dos candidatos.

8.3. Concluídos a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Coordenador do BC&H, ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos 
votos brancos e nulos.

8.4. Em caso de empate no resultado da eleição de representação dos técnico-administrativos, 
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serão utilizados os seguintes critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC;

II. persistindo o empate, maior idade.

8.5. Serão considerados eleitos os candidatos mais votados de forma a atender o número de 
vagas da categoria na Plenária.

9. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

9.1. Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral e 
protocolados na Divisão de Planejamento e Apoio à gestão da PROGRAD localizada no 
campus Santo André – Piso Térreo do Bloco A.

9.2. Os recursos devidamente fundamentados deverão ser protocolados no prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas a contar da data da divulgação da lista de inscritos.

9.3. A Comissão Eleitoral proferirá julgamento em igual período, divulgando o resultado através 
do site da UFABC.

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, a critério da 
Comissão Eleitoral.

10.2. A inscrição dos membros implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

10.3. Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

10.4. Os percentuais estabelecidos no item 2 deste edital terão como base o número de 
docentes credenciados no BC&H até a publicação deste. O mesmo número será considerado 
para a composição discente, que acontecerá em 2013.

ARILSON DA SILVA FAVARETO
Coordenador do Bacharelado em Ciências e Humanidades

ANEXO I – CALENDÁRIO

Data Atividade

22/04/2013 Abertura do período de inscrições via internet - a partir das 09h00

03/05/2013 Encerramento do período de inscrições – às 17h00

06/05/2013 Publicação do Resultado das Inscrições no site da UFABC – www.ufabc.
edu.br
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07/05/2013 Interposição de Recursos

08/05/2013 Resultado dos Recursos

10/05/2013 Publicação da Homologação das Inscrições no site da UFABC – www.
ufabc.edu.br

A definir Eleições
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CECS

PORTARIA Nº 17 – 18 DE ABRIL 2013

O Diretor do CECS – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria nº 521, de 09 de novembro de 2009, 
publicada no Diário Oficial da União, em 10 de novembro de 2009, no uso de suas atribuições 
legais e considerando:

• a Resolução da Comissão de Graduação nº 02, de 20 de março de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º Credenciar o docente abaixo relacionado no curso de formação específica de sua 
respectiva área de ingresso.

Docente SIAPE Área em que tomou posse Curso de formação 
específica

Júlia Bertino Moreira 1991185
Área: Relações Internacionais 
– Subárea: Teoria de Relações 

Internacionais

Relações 
Internacionais

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

GILBERTO MARTINS
Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas   
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CMCC
SELEÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA PARA 
O PROJETO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – edital CAPES - OBEDUC 
49/2012.

EDITAL Nº 001/2013 – 17 DE ABRIL DE 2013.

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
PÚBLICA PARA O PROJETO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – edital CAPES - OBEDUC 

49/2012.

Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam matemática: múltiplos 
olhares, diálogos e contextos – Polo UFABC.

O Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC torna público o presente edital 
contendo as normas referentes ao processo seletivo de seleção de professores do ensino básico, 
bolsistas para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o projeto 
OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO: Rede colaborativa de práticas na formação de professores 
que ensinam matemática: múltiplos olhares, diálogos e contextos – polo UFABC.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O presente edital tem como objetivo o preenchimento de vagas para bolsistas e formação 
de cadastro reserva, em caso de disponibildade de vagas, para 6 (seis) professores que 
lecionem matemática na Educação Básica Pública.

1.2. Os professores devem ser docentes efetivos de escolas públicas, estaduais ou municipais, 
das cidades: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio 
Grande da Serra.

1.3. Os Professores devem lecionar no Ensino Fundamental I ou Ensino Fundamental II.

1.4. Os Professores devem ter graduação em Licenciatura ou Pedagogia.

1. DO PROJETO OBEDUC

2.1. O Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a Capes, o INEP e 
a SECADI, foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com o 
objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infraestrutura disponível 
das Instituições de Educação Superior – IES e as bases de dados existentes no INEP. O 
programa visa, principalmente, proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e 
escolas de educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-
graduados, em nível de mestrado e doutorado.

2.2. O Projeto Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam 
matemática: múltiplos olhares, diálogos e contextos foi aprovado pelo edital CAPES 49/2012 
como projeto Inter-institucional, envolvendo programas de pós-graduação e cursos de gradução 
da UFSCar – Sorocaba (sede), PUCSP (polo) e UFABC (polo). Neste projeto busca-se 
compreender, problematizar e evidenciar o potencial da rede de colaboração entre práticas de 
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ensino, pesquisa e extensão no processo de constituição profissional do professor que ensina 
matemática.

2.3. O objetivo geral do referido projeto se desmembra em quatro objetivos específicos:

2.3.1. Mapear a multiplicidade de práticas propostas no âmbito dos cursos de licenciatura, 
especialmente em Matemática e Pedagogia;

2.3.2. Promover a integração entre docentes do Ensino Fundamental, docentes do Ensino 
Superior e licenciandos, relativamente às práticas de ensino da Matemática;

2.3.3. Propor ações voltadas para a articulação de diferentes práticas para a formação de 
professores que ensinam matemática, as quais viabilizam possibilidades investigativas, 
estudos teórico-metodológico, análise e elaboração de recursos didáticos e produção de 
narrativas educativas.

2.3.4. Compreender e problematizar o processo de formativo das práticas, suas articulações 
e aprendizagens, em especial dos futuros professores e docentes em início de carreira.

1. DAS BOLSAS 

3.1. Os professores selecionados terão direito à bolsa do projeto no caso de não receber outra 
bolsa da UFABC ou de órgãos de fomento.

3.2. A bolsa, no valor mensal de R$ 765,00, custeada pela CAPES, terá duração até 12 meses, 
havendo a possibilidade de renovação por mais 12 meses.

3.3. O bolsista selecionado deverá ser devidamente cadastrado na CAPES, como colaborador 
do projeto, pelo coordenador do polo UFABC.

3.4. O pagamento da bolsa será efetuado diretamente pela CAPES, conforme o cadastro do 
bolsista, com depósito em conta corrente cuja titularidade seja do próprio bolsista.

3.5. A permanência do bolsista no projeto, bem como a continuidade do pagamento de sua 
bolsa será garantida, mediante:

3.5.1. Bom desempenho do bolsista;

3.5.2. Satisfação dos dispostos presentes no item 7 deste edital;

3.5.3. Cumprimento da proposta do projeto.

3.6. O pagamento será efetuado somente no mês subsequente ao seu cadastro como 
colaborador do projeto na CAPES.

3.7. O período de participação no Programa será contado a partir da data da publicação do 
resultado da seleção de bolsistas até a entrega da documentação referente à saída ou ao 
término do projeto.

3.8. A CAPES não se responsabilizará pela atuação de participantes voluntários.
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3.9. O período de vigência da bolsa será contado a partir do cadastro do bolsista na CAPES, 
estando prevista a substituição do bolsista, caso o desempenho do participante não seja 
satisfatório ou pela sua desistência.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. A inscrição deverá ser realizada pelo candidato no período de 23 a 27 de abril de 2013.

4.2. O candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

4.2.1. Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;

4.2.2. Estar em dias com as obrigações eleitorais;

4.2.3. Ter disponibilidade para dedicar-se 12 horas semanais (incluindo-se os sábados), ao 
Projeto, sem sobreposição de suas atividades profissionais regulares;

4.2.4. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovado.

4.2.5. Pertencer ao quadro efetivo da instituição escolar da região indicada no item 1.2;

4.2.6. Estar em efetivo exercício no magistério da Educação Básica pública, no nível 
Fundamental;

4.2.7. Ser licenciado ou pedagogo e estar atuando na Educação Básica;

4.2.8. Ter, entre as suas atividades docentes, o ensino da Matemática em alguma das 
disciplinas que leciona.

4.3. Para a inscrição o candidato deverá enviar para o e-mail obeduc.matematica.ufabc@gmail.
com os seguintes documentos:

4.3.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo 2)

4.3.2. Comprovante de Graduação (cópia do certificado de conclusão, diploma ou histórico 
escolar);

4.3.4. Certificado de quitação eleitoral emitido pelo site http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/
certidao-de-quitacao-eleitoral;

4.3.5. Cópia digitalizada do RG e do CPF;

4.3.6. Para docentes que já participaram do PIBID ou de outro projeto relacionado à 
Formação de Professores da educação Básica, ou que ainda participam como voluntários, 
enviar uma cópia do certificado de participação ou uma carta do orientador do projeto, 
constando o período de participação;

4.3.7. Link do CV Lattes atualizado.

4.3.9. Declaração de concordância do diretor ou coordenador pedagógico da Instituição 
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escolar que atua. (anexo 3);

4.3.10.  Comprovante de experiência profissional docente na educação básica (aceita-se 
cópia da Carteira Profissional ou declaração assinada pelo diretor da escola pública em 
que atua e/ou atuou).

4.4. A falta de um dos documentos solicitados implicará no indeferimento da inscrição.

4.5. As inscrições homologadas serão publicadas em www.ufabc.edu.br, até dois dias úteis 
após o encerramento das inscrições, juntamente com a convocação dos candidatos para as 
entrevistas.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O processo seletivo constará de duas etapas: análise documental e entrevista. Serão 
atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) aos candidatos, somadas as duas etapas.

5.2. A pontuação da primeira etapa (análise documental) será de, no máximo, 50 pontos e 
observará os seguintes critérios:

5.2.1. Será considerada uma única graduação para cada candidato, até no máximo de 10 
pontos, de acordo com a seguinte escala:

a) Graduação, em qualquer IES, em Licenciatura em: Ciências, Matemática, Pedagogia, → 
10 pontos;

b) Graduação em outras licenciaturas → 5 pontos;

5.2.2. Será considerado um único curso concluído de extensão universitária, aperfeiçoamento 
ou especialização para cada candidato, até no máximo 10 pontos, de acordo com a seguinte 
escala:

a) Cursos relacionados a área da educação, ensino, gestão escolar ou matemática de 
144h a 200h (inclusive) → 5 pontos;

b) Cursos relacionados a área da educação, ensino, gestão escolar ou matemática de 
mais de 200h → 10 pontos;

c) Cursos relacionados a outros temas (qualquer carga horária acima de 144h) → 5 
pontos.

d) Cursos de menos de 144h na carga horária não serão computados.

5.2.3. A experiência profissional do candidato será computada em, no máximo, 10 pontos, de 
acordo com a seguinte escala:

a) Experiência em docência na Educação Básica → 10 pontos.

b) Experiência profissional em gestão, apoio ou acompanhamento escolar → 5 pontos.
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5.2.4. Experiência anterior ou atual, na participação de projetos institucionais relacionados 
à Formação de Professores na Educação Básica como, por exemplo, PIBID, OBEDUC, 
PRODOCÊNCIA, PLI, etc. serão computados em, no máximo, 10 pontos, de acordo com a 
seguinte escala: 2 pontos por semestre de participação.

5.2.5. Cursos concluídos de pós-graduação stricto sensu será pontuado em até 10 pontos, de 
acordo com a seguinte escala:

a) Tema relacionado ao ensino e/ou  aprendizagem da Matemática na Educação Básica → 
10 pontos;

b) Tema relacionado à Formação de professores de Matemática → 10 pontos;

c) Outras temáticas da Educação e/ou Ensino das Ciências e da Matemática → 5 pontos.

5.3. Para a segunda etapa (entrevista), todos os que tiveram a inscrição homologada serão 
convocados.

5.3.1. A entrevista será realizada com a coordenação do projeto na UFABC, em dia, hora e 
local notificados aos candidatos na ocasião da homologação das inscrições.

5.3.2. A entrevista é obrigatória e não será remarcada. O não comparecimento do candidato 
implica na desistência da inscrição.
5.3.3. A pontuação atribuída à entrevista variará de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.

5.4.  Será divulgado no site da UFABC, até dois dias úteis após o final do processo seletivo a 
lista classificatória dos candidatos aprovados e uma lista dos candidatos reprovados.

5.5. Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que obtiverem uma 
pontuação final acima de 40 (quarenta) pontos, tanto para efeito de candidatos bolsistas, como 
voluntários e formação de cadastro reserva.

5.6. A classificação final observará uma ordem decrescente da soma das pontuações das duas 
etapas obtidas pelos candidatos. Desse modo, o candidato com maior pontuação ocupará o 
primeiro lugar, o segundo candidato com maior pontuação ocupará o segundo lugar e assim 
sucessivamente.

5.7. Os casos de desempate se darão pela maior pontuação da entrevista.

5.8. Serão convocados como professores  bolsistas os seis primeiros candidatos aprovados.

5.9. Recursos deverão ser encaminhados por e-mail à coordenação do projeto no prazo de até 
2 dias úteis após a divulgação dos resultados.

6. DO CADASTRO RESERVA

6.1. Os candidatos aprovados a partir da sétima colocação ficarão no cadastro de reserva.

6.2. Ao término da seleção, os candidatos aprovados serão relacionados em ordem 
decrescente, sendo convocados de acordo com o número de vagas.
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6.3. O Cadastro reserva é uma expectativa para posterior nomeação dos bolsistas classificados 
nesse processo seletivo, em caso de vagas disponíveis em decorrência de desistências ou não 
renovações.

6.4. As convocações poderão ocorrer durante o prazo de validade do edital, não estando a 
Coordenação do polo UFABC obrigada a fazê-lo.

6.5. No ato da convocação os bolsistas deverão comprovar os requisitos necessários para a 
inclusão no Programa.

6.6. Aqueles que não tiverem interesse em assumir a vaga no ato da convocação deverão 
redigir um documento cujo teor apresente a desistência da vaga.

6.7. Na ocasião da convocação o candidato será contatado via e-mail e caso não haja retorno 
no prazo estabelecido será considerado desistente.

7. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA

7.1. Não ter bolsa da UFABC.

7.2. Ser docente efetivo em exercício numa escola pública do ensino básico da região indicada 
no item 1.2.

7.3. Dedicar-se 12 horas semanais às atividades do projeto, respeitando o horário determinado 
pela Coordenação do Programa.

7.4. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente, após ser selecionado 
e cadastrado no Programa;

7.5. Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do projeto, sem prejuízo de 
suas atividades profissionais regulares;

7.6. Participar das atividades programadas do Projeto, incluindo as reuniões, grupo de 
pesquisa, eventos locais e regionais previstos no projeto.

7.7. Participar do Simpósio de Iniciação à Docência da UFABC e dos Encontros do Programa 
OBEDUC promovidos na Instituição.

7.8. Nas publicações e trabalhos apresentados, em decorrência das atividades apoiadas pela 
CAPES deverão, obrigatoriamente, fazer referência ao apoio recebido, com as seguintes 
expressões, no idioma do trabalho: a) se publicado individualmente: “O presente trabalho 
foi realizado com apoio do Projeto Observatório da Educação - OBEDUC, da CAPES - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil”. b) se publicado em 
coautoria: “Bolsista do Projeto Observatório da Educação - OBEDUC, da CAPES – Brasil”.

7.9. Preencher e entregar à Coordenação do Projeto, respeitando rigorosamente os prazos 
por essa estabelecidos, as fichas de presença e relatórios de acompanhamento de atividades 
com as vistas do professor responsável, estando ciente que as folhas deverão ser entregues 
até o 2º dia útil do mês subsequente com as devidas assinaturas, caso não atendido o prazo 
estipulado, o bolsista terá sua bolsa suspensa.
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7.10. Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com 
bolsas de outras instituições ou agências de fomentos.

7.11. Devolver à CAPES, em valores atualizados, a(s) bolsa(s) recebida(s) indevidamente, caso 
os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos.

8. DO RESULTADO E DO CADASTRAMENTO DO BOLSISTA

8.1. Os resultados do processo seletivo serão divulgados no site da UFABC até dois dias úteis 
após o término do processo.

8.2. Os candidatos selecionados como bolsistas deverão comparecer no dia, hora e local 
determinados e divulgados para efetuar cadastramento e assinar termo de compromisso com o 
projeto.

8.3. A não assinatura do compromisso com o projeto no prazo determinado implica na 
desistência de vaga por parte do candidato.

8.4. Para o cadastramento do bolsista é necessário que este apresente o número de uma conta 
bancária do tipo conta corrente do qual é o titular.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O resumo do cronograma do processo seletivo está localizado no ANEXO 1 deste Edital.

9.2. A inscrição do candidato no processo seletivo implica no reconhecimento e aceitação de 
todas as condições previstas neste edital.

9.3. Durante o período de validade deste edital, caso haja liberação de vagas, as convocações 
do Cadastro Reserva obedecerão a ordem de classificação do candidato.

9.4. Fica o candidato responsável por manter seus dados cadastrais atualizados, assim como 
acompanhar a publicação e divulgação de informações referente a etapa do processo seletivo 
do presente edital.

9.5. Este edital terá a validade de 01(um) ano a contar da data de sua publicação, ou até que 
todos os candidatos do cadastro reserva sejam convocados.

9.6. Os casos específicos e/ou omissos neste Edital serão analisados pela coordenação do 
projeto do polo UFABC.

VIRGÍNIA CARDIA CARDOSO
Coordenadora do Projeto OBEDUC – Polo UFABC

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição
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ANEXO 1 - Cronograma do Processo Seletivo do Projeto OBEDUC
“Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam matemática: múltiplos 
olhares, diálogos e contextos – Polo UFABC”.

Etapas Datas 

Inscrições 23 a 27 de abril de 2013

Análise de documentos 29 e 30 de abril de 2013

Divulgação de lista dos convocados para 
entrevista 02 a 04 de maio de 2013

Entrevistas 06 e 07 de maio de 2013

Divulgação do resultado final 10 de maio de 2013

Assinatura de termo de compromisso 13 a 14 de maio de 2013

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O PROJETO 
OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – edital CAPES - OBEDUC 49/2012.

EDITAL Nº 002/2013 – 17 DE ABRIL DE 2013.

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO PARA O 
PROJETO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – edital CAPES - OBEDUC 49/2012.

Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam matemática: múltiplos 
olhares, diálogos e contextos – Polo UFABC.

O Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC torna público o presente edital 
contendo as normas referentes ao processo seletivo de seleção de alunos de pós-graduação, 
bolsistas para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o projeto 
OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO: Rede colaborativa de práticas na formação de professores 
que ensinam matemática: múltiplos olhares, diálogos e contextos – polo UFABC.

DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O presente edital tem como objetivo o preenchimento de vagas para bolsistas e formação 
de cadastro reserva, em caso de disponibildade de vagas, para 3 (três) alunos de mestrado e 1 
(um) aluno de doutorado da UFABC dos cursos relacionados no item 1.2.

1.2. Os cursos de pós-graduação da UFABC envolvidos no presente projeto são: Mestrado 
em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática (linha de pesquisa – Ensino, 
Aprendizagem em Ciências e Matemática), Mestrado e doutorado em Neurociências e 
Cognição (linha de pesquisa – Ciências da Cognição).
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DO PROJETO OBEDUC

2.1. O Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a Capes, o INEP e 
a SECADI, foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com o 
objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infraestrutura disponível 
das Instituições de Educação Superior – IES e as bases de dados existentes no INEP. O 
programa visa, principalmente, proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e 
escolas de educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-
graduados, em nível de mestrado e doutorado.

2.2. O Projeto Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam 
matemática: múltiplos olhares, diálogos e contextos foi aprovado pelo edital CAPES 49/2012 
como projeto Inter-institucional, envolvendo programas de pós-graduação e cursos de gradução 
da UFSCar – Sorocaba (sede), PUCSP (polo) e UFABC (polo). Neste projeto busca-se 
compreender, problematizar e evidenciar o potencial da rede de colaboração entre práticas de 
ensino, pesquisa e extensão no processo de constituição profissional do professor que ensina 
matemática.

2.3. O objetivo geral do referido projeto se desmembra em quatro objetivos específicos:

2.3.1. Mapear a multiplicidade de práticas propostas no âmbito dos cursos de licenciatura, 
especialmente em Matemática e Pedagogia;

2.3.2. Promover a integração entre docentes do Ensino Fundamental, docentes do Ensino 
Superior e licenciandos, relativamente às práticas de ensino da Matemática;

2.3.3. Propor ações voltadas para a articulação de diferentes práticas para a formação de 
professores que ensinam matemática, as quais viabilizam possibilidades investigativas, 
estudos teórico-metodológico, análise e elaboração de recursos didáticos e produção de 
narrativas educativas.

2.3.4. Compreender e problematizar o processo de formativo das práticas, suas articulações 
e aprendizagens, em especial dos futuros professores e docentes em início de carreira.

DAS BOLSAS

3.1. Os alunos de pós- graduação terão direito à bolsa do projeto no caso de não receber outra 
bolsa, a menos das Bolsa Permanência e Auxílio Moradia.

3.2. A bolsa, no valor mensal de R$1.350,00 para alunos de mestrado e de R$2.000,00 
para alunos de doutorado, custeada pela CAPES, terá duração de 12 meses, havendo a 
possibilidade de renovação por mais 12 meses.

3.3 O bolsista selecionado deverá ser devidamente cadastrado na CAPES, como colaborador 
do projeto, pelo coordenador do polo UFABC.

3.4. O pagamento da bolsa será efetuado diretamente pela CAPES, conforme o cadastro do 
bolsista, com depósito em conta corrente cuja titularidade seja do próprio bolsista.

3.5. A permanência do bolsista no projeto, bem como a continuidade do pagamento de sua 
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bolsa será garantida, mediante:

3.5.1. Bom desempenho do bolsista;

3.5.2. Satisfação dos dispostos presentes no item 7 deste edital;

3.5.3. Cumprimento da proposta do projeto.

3.6. O pagamento será efetuado somente no mês subsequente ao seu cadastro como 
colaborador do projeto na CAPES.

3.7. O período de participação no Programa será contado a partir da data da publicação do 
resultado da seleção de bolsistas até a entrega da documentação referente à saída ou ao 
término do projeto.

3.8. A CAPES não se responsabilizará pela atuação de participantes voluntários.

3.9. O período de vigência da bolsa será contado a partir do cadastro do bolsista na CAPES, 
estando prevista a substituição do bolsista, caso o desempenho do participante não seja 
satisfatório ou pela sua desistência.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. A inscrição deverá ser realizada pelo candidato no período de 23 a 27 de abril de 2013.

4.2. O candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

4.2.1. Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;

4.2.2. Estar em dias com as obrigações eleitorais;

4.2.3. Ter disponibilidade para dedicar-se 12 horas semanais (incluindo-se os sábados), ao 
Projeto, sem sobreposição de suas atividades acadêmicas regulares;

4.2.4. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovado.

4.2.5. O candidato deve estar regulamente matriculado Mestrado em Ensino, História e 
Filosofia das Ciências e Matemática (linha de pesquisa – Ensino, Aprendizagem em Ciências 
e Matemática), Mestrado ou Doutorado em Neurociências e Cognição (linha de pesquisa – 
Ciências da Cognição) e ainda desenvolver sua pesquisa com temáticas relacionadas ao 
projeto;

4.3. Para a inscrição o candidato deverá enviar para o e-mail obeduc.matematica.ufabc@gmail.
com os seguintes documentos:

4.3.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo 2)

4.3.2. Comprovante de matrícula no curso;

4.3.3. Histórico da Pós-Graduação atualizado;
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4.3.4. Certificado de quitação emitido pelo site http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral;

4.3.5. Cópia digitalizada do RG e do CPF;

4.3.6. Para alunos que já participaram do PIBID ou de outro projeto relacionado à Formação 
de Professores da Educação Básica,  ou que ainda participam como alunos voluntários, 
enviar uma cópia do certificado de participação ou uma carta do orientador do projeto, 
constando o período de participação;

4.3.7. Link do CV Lattes atualizado.

4.3.8. Cópia do projeto de pesquisa assinada pelo orientador;

4.3.9. Declaração de concordância do orientador na participação do projeto (anexo 3);

4.3.10. No caso de já possuir experiência profissional docente na educação básica, enviar um 
documento comprobatório (aceita-se cópia da Carteira Profissional ou declaração assinada 
pelo diretor da escola pública em que atua e/ou atuou).

4.4. A falta de um dos documentos solicitados implicará no indeferimento da inscrição.

4.5. As inscrições homologadas serão publicadas em www.ufabc.edu.br, até dois dias úteis 
após o encerramento das inscrições, juntamente com a convocação dos candidatos para as 
entrevistas.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1. O processo seletivo constará de duas etapas: análise documental e entrevista. Serão 
atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) aos candidatos, somadas as duas etapas.

5.2. A pontuação da primeira etapa (análise documental) será de, no máximo, 50 pontos 
observará os seguintes critérios:

5.2.1. Será considerada uma única graduação para cada candidato, até no máximo de 10 
pontos, de acordo com a seguinte escala:

a) Graduação, em qualquer IES, em Licenciatura em: Ciências, Matemática, Pedagogia, 
Biologia, Química, Física→ 10 pontos;

b) Graduação no Bacharelado em Ciências e Tecnologia ou no Bacharelado em Ciências e 
Humanidades → 10 pontos;

c) Outras graduações, não relacionadas acima → 5 pontos;

5.2.2. Será considerado um único curso concluído de extensão universitária, aperfeiçoamento 
ou especialização para cada candidato, até no máximo 10 pontos, de acordo com a seguinte 
escala:

a) Cursos relacionados a área da educação, ensino, gestão escolar ou matemática de 
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144h a 200h (inclusive) → 5 pontos;

b) Cursos relacionados a área da educação, ensino, gestão escolar ou matemática de 
mais de 200h → 10 pontos;

c) Cursos relacionados a outros temas (qualquer carga horária acima de 144h) → 5 
pontos.

d) Cursos de menos de 144h na carga horária não serão computados.

5.2.3. A experiência profissional do candidato será computada em, no máximo, 10 pontos, de 
acordo com a seguinte escala:

a) Experiência em docência na Educação Básica → 10 pontos.

b) Experiência profissional em gestão, apoio ou acompanhamento escolar → 5 pontos.

5.2.4. Experiência anterior ou atual, na participação de projetos institucionais relacionados 
à Formação de Professores na Educação Básica como, por exemplo, PIBID, OBEDUC, 
PRODOCÊNCIA, PLI, etc. serão computados em, no máximo, 10 pontos, de acordo com a 
seguinte escala: 2 pontos por semestre de participação.

5.2.5. O projeto de pesquisa de pós-graduação  do candidato será pontuado em até 10 
pontos, de acordo com a seguinte escala:

a) Tema relacionado ao ensino e/ou  aprendizagem da Matemática na Educação Básica → 
10 pontos;

b) Tema relacionado à Formação de professores de Matemática → 10 pontos;

c) Outras temáticas da Educação e/ou Ensino das Ciências e da Matemática → 5 pontos.

5.3. Para a segunda etapa (entrevista), todos os que tiveram a inscrição homologada serão 
convocados.

5.3.1. A entrevista será realizada com a coordenação do projeto na UFABC, em dia, hora e 
local notificados aos candidatos na ocasião da homologação das inscrições.

5.3.2. A entrevista é obrigatória e não será remarcada. O não comparecimento do candidato 
implica na desistência da inscrição.

5.3.3. A pontuação atribuída à entrevista variará de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.

5.4.  Será divulgado no site da UFABC, até dois dias úteis após o final do processo seletivo a 
lista classificatória dos candidatos aprovados e uma lista dos candidatos reprovados.

5.5. Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que obtiverem uma 
pontuação final acima de 40 (quarenta) pontos, tanto para efeito de candidatos bolsistas, como 
voluntários e formação de cadastro reserva.
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5.6. A classificação final observará uma ordem decrescente da soma das pontuações das duas 
etapas obtidas pelos candidatos. Desse modo, o candidato com maior pontuação ocupará o 
primeiro lugar, o segundo candidato com maior pontuação ocupará o segundo lugar e assim 
sucessivamente.

5.7. Os casos de desempate se darão pela maior pontuação da entrevista.

5.8. Serão convocados como alunos bolsistas os três primeiros mestrandos aprovados e o 
primeiro doutorando aprovado.

5.9. Recursos deverão ser encaminhados por e-mail à coordenação do projeto no prazo de até 
2 dias úteis após a divulgação dos resultados.

6. DO CADASTRO RESERVA

6.1. Os candidatos aprovados a partir da quarta colocação, para mestrandos e a partir da 
segunda, para doutorandos ficarão no cadastro de reserva.

6.2. Ao término da seleção, os candidatos aprovados serão relacionados em ordem 
decrescente, sendo convocados de acordo com o número de vagas.

6.3. O Cadastro reserva é uma expectativa para posterior nomeação dos bolsistas classificados 
nesse processo seletivo, em caso de vagas disponíveis em decorrência de desistências ou não 
renovações.

6.4. As convocações poderão ocorrer durante o prazo de validade do edital, não estando a 
Coordenação do polo UFABC obrigada a fazê-lo.

6.5. No ato da convocação os bolsistas deverão comprovar os requisitos necessários para a 
inclusão no Programa.

6.6. Aqueles que não tiverem interesse em assumir a vaga no ato da convocação deverão 
redigir um documento cujo teor apresente a desistência da vaga.

6.7. Na ocasião da convocação o candidato será contatado via e-mail e caso não haja retorno 
no prazo estabelecido será considerado desistente.

7. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA

7.1. Não ter bolsa da UFABC, a menos das Bolsa Permanência e Auxílio Moradia.

7.2. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de pós-graduação listados no item 1.2.

7.3. Entregar ao seu Coordenador 01(uma) cópia de seu histórico acadêmico a cada 
quadrimestre.

7.4. Dedicar-se 12 horas semanais às atividades do projeto, respeitando o horário determinado 
pela Coordenação do Programa.

7.5. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente, após ser selecionado 
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e cadastrado no Programa;

7.6. Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do projeto, sem prejuízo de 
suas atividades discentes regulares;

7.7. Participar das atividades programadas do Projeto, incluindo as reuniões, grupo de 
pesquisa, eventos locais e regionais previstos no projeto.

7.8. Participar do Simpósio de Iniciação à Docência da UFABC e dos Encontros do Programa 
OBEDUC promovidos na Instituição.

7.9. Nas publicações e trabalhos apresentados, em decorrência das atividades apoiadas pela 
CAPES deverão, obrigatoriamente, fazer referência ao apoio recebido, com as seguintes 
expressões, no idioma do trabalho: a) se publicado individualmente: “O presente trabalho 
foi realizado com apoio do Projeto Observatório da Educação - OBEDUC, da CAPES - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil”. b) se publicado em 
coautoria: “Bolsista do Projeto Observatório da Educação - OBEDUC, da CAPES – Brasil”.

7.10. Preencher e entregar à Coordenação do Projeto, respeitando rigorosamente os prazos 
por essa estabelecidos, as fichas de presença e relatórios de acompanhamento de atividades 
com as vistas do professor responsável, estando ciente que as folhas deverão ser entregues 
até o 2º dia útil do mês subsequente com as devidas assinaturas, caso não atendido o prazo 
estipulado, o bolsista terá sua bolsa suspensa.

7.11. Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com 
bolsas de outras instituições ou agências de fomentos.

7.12. Devolver à CAPES, em valores atualizados, a(s) bolsa(s) recebida(s) indevidamente, caso 
os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos.

8. DO RESULTADO E DO CADASTRAMENTO DO BOLSISTA

8.1. Os resultados do processo seletivo serão divulgados no site da UFABC até dois dias úteis 
após o término do processo.

8.2. Os candidatos selecionados como bolsistas deverão comparecer no dia, hora e local 
determinados e divulgados para efetuar cadastramento e assinar termo de compromisso com o 
projeto.

8.3. A não assinatura do compromisso com o projeto no prazo determinado implica na 
desistência de vaga por parte do candidato.

8.4. Para o cadastramento do bolsista é necessário que este apresente o número de uma conta 
bancária do tipo conta corrente do qual é o titular.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O resumo do cronograma do processo seletivo está localizado no ANEXO 1 deste Edital.

9.2. A inscrição do discente no processo seletivo implica no reconhecimento e aceitação de 
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todas as condições previstas neste edital.

9.3. Durante o período de validade deste edital, caso haja liberação de vagas, as convocações 
do Cadastro Reserva obedecerão a ordem de classificação do candidato.

9.4. Fica o candidato responsável por manter seus dados cadastrais atualizados, assim como 
acompanhar a publicação e divulgação de informações referente a etapa do processo seletivo 
do presente edital.

9.5. Este edital terá a validade de 01(um) ano a contar da data de sua publicação, ou até que 
todos os candidatos do cadastro reserva sejam convocados.

9.6. Os casos específicos e/ou omissos neste Edital serão analisados pela coordenação do 
projeto do polo UFABC.

VIRGÍNIA CARDIA CARDOSO
Coordenadora do Projeto OBEDUC – Polo UFABC

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

ANEXO 1 - Cronograma do Processo Seletivo do Projeto OBEDUC
“Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam matemática: múltiplos 
olhares, diálogos e contextos – Polo UFABC”.

Etapas Datas 

Inscrições 23 a 27 de abril de 2013

Análise de documentos 29 e 30 de abril de 2013

Divulgação de lista dos convocados para 
entrevista 02 a 04 de maio de 2013

Entrevistas 06 e 07 de maio de 2013

Divulgação do resultado final 10 de maio de 2013

Assinatura de termo de compromisso 13 a 14 de maio de 2013

SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA O PROJETO 
OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – edital CAPES - OBEDUC 49/2012.

EDITAL Nº 003/2013 – 17 DE ABRIL DE 2013.

EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO PARA O 
PROJETO OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO – edital CAPES - OBEDUC 49/2012.

Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam matemática: múltiplos 
olhares, diálogos e contextos – Polo UFABC.
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O Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC torna público o presente edital 
contendo as normas referentes ao processo seletivo de seleção de alunos de graduação, 
bolsistas para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o projeto 
OBSERVATÓRIO DA EDUCAÇÃO: Rede colaborativa de práticas na formação de professores 
que ensinam matemática: múltiplos olhares, diálogos e contextos – polo UFABC.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O presente edital tem como objetivo o preenchimento de vagas para bolsistas e formação 
de cadastro reserva, em caso de disponibildade de vagas, para 6 (seis) alunos de graduação 
da UFABC dos cursos relacionados no item 1.2.

1.2. Os cursos de graduação da UFABC envolvidos no presente projeto são: Bacharelado em 
Ciências e Tecnologia (BC&T), Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), Licenciatura 
em Matemática, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em Biologia.

1. DO PROJETO OBEDUC

2.1. O Programa Observatório da Educação, resultado da parceria entre a Capes, o INEP e 
a SECADI, foi instituído pelo Decreto Presidencial nº 5.803, de 08 de junho de 2006, com o 
objetivo de fomentar estudos e pesquisas em educação, que utilizem a infraestrutura disponível 
das Instituições de Educação Superior – IES e as bases de dados existentes no INEP. O 
programa visa, principalmente, proporcionar a articulação entre pós-graduação, licenciaturas e 
escolas de educação básica e estimular a produção acadêmica e a formação de recursos pós-
graduados, em nível de mestrado e doutorado.

2.2. O Projeto Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam 
matemática: múltiplos olhares, diálogos e contextos foi aprovado pelo edital CAPES 49/2012 
como projeto Inter-institucional, envolvendo programas de pós-graduação e cursos de gradução 
da UFSCar – Sorocaba (sede), PUCSP (polo) e UFABC (polo). Neste projeto busca-se 
compreender, problematizar e evidenciar o potencial da rede de colaboração entre práticas de 
ensino, pesquisa e extensão no processo de constituição profissional do professor que ensina 
matemática.

2.3. O objetivo geral do referido projeto se desmembra em quatro objetivos específicos:

2.3.1. Mapear a multiplicidade de práticas propostas no âmbito dos cursos de licenciatura, 
especialmente em Matemática e Pedagogia;

2.3.2. Promover a integração entre docentes do Ensino Fundamental, docentes do Ensino 
Superior e licenciandos, relativamente às práticas de ensino da Matemática;

2.3.3. Propor ações voltadas para a articulação de diferentes práticas para a formação de 
professores que ensinam matemática, as quais viabilizam possibilidades investigativas, 
estudos teórico-metodológico, análise e elaboração de recursos didáticos e produção de 
narrativas educativas.

2.3.4. Compreender e problematizar o processo de formativo das práticas, suas articulações 
e aprendizagens, em especial dos futuros professores e docentes em início de carreira.
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1. DAS BOLSAS 

3.1. O alunos de graduação terão direito à bolsa do projeto no caso de não receber outra bolsa, 
a menos das Bolsa Permanência e Auxílio Moradia.

3.2. A bolsa, no valor mensal de R$ 400,00 para alunos de graduação, custeada pela CAPES, 
terá duração de 12 meses, havendo a possibilidade de renovação por mais 12 meses.

3.3. O bolsista selecionado deverá ser devidamente cadastrado na CAPES, como colaborador 
do projeto, pelo coordenador do polo UFABC.

3.4. O pagamento será efetuado diretamente pela CAPES, conforme o cadastro do bolsista, 
com depósito em conta corrente cuja titularidade seja o próprio bolsista.

3.5. A permanência do bolsista no projeto, bem como a continuidade do pagamento de sua 
bolsa será garantida, mediante:

3.5.1. Bom desempenho do bolsista;

3.5.2. Satisfação dos dispostos presentes no item 7 deste edital;

3.5.3. Cumprimento da proposta do projeto.

3.6. O pagamento será efetuado somente no mês subsequente ao seu cadastro como 
colaborador do projeto na CAPES.

3.7. O período de participação no Programa será contado a partir da data da publicação do 
resultado da seleção de bolsistas até a entrega da documentação referente à saída ou ao 
término do projeto.

3.8. A CAPES não se responsabilizará pela atuação de participantes voluntários.

3.9. O período de vigência da bolsa será contado a partir do cadastro do bolsista na CAPES, 
estando prevista a substituição do bolsista, caso o desempenho do participante não seja 
satisfatório ou pela sua desistência.

4. DAS INSCRIÇÕES

4.1. A inscrição deverá ser realizada pelo candidato no período de 23 a 27 de abril de 2013.

4.2. O candidato deverá preencher os seguintes requisitos:

4.2.1. Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;

4.2.2. Estar em dias com as obrigações eleitorais;

4.2.3. Ter disponibilidade para dedicar-se 12 horas semanais (incluindo-se os sábados), ao 
Projeto, sem sobreposição de suas atividades acadêmicas regulares;

4.2.4. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovado.
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4.2.5. O candidato deve estar regulamente matriculado no Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia (BC&T) ou no Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), ou ainda, 
cursando uma Licenciatura (Matemática, Física, Química ou Biologia) da UFABC;

4.3. Para a inscrição o candidato deverá enviar para o e-mail obeduc.matematica.ufabc@gmail.
com os seguintes documentos:

4.3.1. Formulário de inscrição devidamente preenchido (anexo 2)

4.3.2. Certificado de Matrícula no curso;

4.3.3. Histórico da Graduação atualizado;

4.3.4. Certificado de quitação emitido pelo site http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral;

4.3.5. Cópia digitalizada do RG e do CPF ;

4.3.6. Para alunos que já participaram do PIBID ou que participam como alunos voluntários, 
enviar uma cópia do certificado de participação ou uma carta do orientador do projeto, 
constando o período de participação;

4.3.7. Link do CV Lattes atualizado.

4.4. A falta de um dos documentos solicitados implicará no indeferimento da inscrição.

4.5. As inscrições homologadas serão publicadas em www.ufabc.edu.br, até dois dias úteis 
após o encerramento das inscrições, juntamente com a convocação dos candidatos para as 
entrevistas.

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO

5.1. O processo seletivo constará de duas etapas obrigatórias: análise documental e entrevista. 
Serão atribuídas notas de 0 (zero) a 100 (cem) aos candidatos, somadas as duas etapas.

5.2. A pontuação da primeira etapa (análise documental) observará a escala de 0 a 50 pontos, 
distribuídos conforme os critérios:

5.2.1. Horas cumpridas regularmente em Estágio Supervisionado nas Licenciaturas (até 10 
pontos)

a) 80h → 02 pontos

b) 160h → 04 pontos

c) 240h → 06 pontos

d) 320h → 08 pontos

e) 400h → 10 pontos
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5.2.2. Créditos Cursados em Disciplinas Didático-Pedagógicas das Licenciaturas (até 10 
pontos):

a) 03 a 12 créditos → 03 pontos

b) 13 a 24 créditos → 06 pontos

c) 25 a 34 créditos → 10 pontos

5.2.3. Créditos Cursados em Disciplinas Específicas Obrigatórias ou de opção limitada das 
Licenciaturas (até 10 pontos):

a) 02 a 30 créditos → 05 pontos

b) 31 a 60 créditos → 10 pontos

5.2.4. Para Coeficiente de Aproveitamento (CA) maior do que ou igual a 2, será computado 
10 pontos.

5.2.5. Aluno participante ou que já tenha participado do PIBID (até 10 pontos): considerar 
2 pontos por semestre já concluído, mediante documentação comprobatória (certificado de 
participação ou carta do orientador do projeto).

5.3. Para a segunda etapa (entrevista), todos os que tiveram a inscrição homologada serão 
convocados.

5.3.1. A entrevista será realizada com a coordenação do projeto na UFABC, em dia, hora e 
local notificados aos candidatos na ocasião da homologação das inscrições.

5.3.2. A entrevista é obrigatória e não será remarcada. O não comparecimento do 
candidato implica na desistência da inscrição.

5.3.3. A pontuação atribuída à entrevista variará de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos.

5.4.  Será divulgado no site da UFABC, até dois dias úteis após o final do processo seletivo a 
lista classificatória dos candidatos aprovados e uma lista dos candidatos reprovados.

5.5. Serão considerados aprovados no processo seletivo os candidatos que obtiverem uma 
pontuação final acima de 40 (quarenta) pontos, tanto para efeito de candidatos bolsistas, 
como voluntários e formação de cadastro reserva.

5.6. A classificação final observará uma ordem decrescente da soma das pontuações das 
duas etapas obtidas pelos candidatos. Desse modo, o candidato com maior pontuação 
ocupará o primeiro lugar, o segundo candidato com maior pontuação ocupará o segundo 
lugar e assim sucessivamente.

5.7. Os casos de desempate se darão pela maior pontuação da entrevista.

5.8. Serão convocados como alunos bolsistas os seis primeiros aprovados.
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5.9. Recursos deverão ser encaminhados por e-mail à coordenação do projeto no prazo de 
até 2 dias úteis após a divulgação dos resultados.

6. DO CADASTRO RESERVA

6.1. Os candidatos aprovados a partir da sétima colocação ficarão no cadastro de reserva.

6.2. Ao término da seleção, os candidatos classificados serão relacionados em ordem 
decrescente, sendo convocados de acordo com o número de vagas.

6.3. O Cadastro reserva é uma expectativa para posterior nomeação dos bolsistas classificados 
nesse processo seletivo, em caso de vagas disponíveis em decorrência de desistências ou não 
renovações.

6.4. As convocações poderão ocorrer durante o prazo de validade do edital, não estando a 
Coordenação do polo UFABC obrigada a fazê-lo.

6.5. No ato da convocação os bolsistas deverão comprovar os requisitos necessários para a 
inclusão no Programa.

6.6. Aqueles que não tiverem interesse em assumir a vaga no ato da convocação deverão 
redigir um documento cujo teor apresente a desistência da vaga.

6.7. Na ocasião da convocação o candidato será contatado via e-mail e caso não haja retorno 
no prazo estabelecido será considerado desistente.

7. DOS REQUISITOS E COMPROMISSOS DO BOLSISTA

7.1. Não ter bolsa da UFABC, a menos das Bolsa Permanência e Auxílio Moradia.

7.2. Estar regularmente matriculado em um dos cursos de graduação listados no item 1.2.

7.3. Entregar ao seu Coordenador 01(uma) cópia de seu histórico acadêmico a cada 
quadrimestre.

7.4. Dedicar-se 12 horas semanais às atividades do projeto, respeitando o horário determinado 
pela Coordenação do Programa.

7.5. Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto imediatamente, após ser selecionado 
e cadastrado no Programa;

7.6. Dedicar-se, no período de vigência da bolsa, às atividades do projeto, sem prejuízo de 
suas atividades discentes regulares;

7.7. Participar das atividades programadas do Projeto, incluindo as reuniões, grupo de 
pesquisa, eventos locais e regionais previstos no projeto.

7.8. Participar do Simpósio de Iniciação à Docência da UFABC e dos Encontros do Programa 
OBEDUC promovidos na Instituição.
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7.9. Nas publicações e trabalhos apresentados, em decorrência das atividades apoiadas pela 
CAPES deverão, obrigatoriamente, fazer referência ao apoio recebido, com as seguintes 
expressões, no idioma do trabalho: a) se publicado individualmente: “O presente trabalho 
foi realizado com apoio do Projeto Observatório da Educação - OBEDUC, da CAPES - 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil”. b) se publicado em 
coautoria: “Bolsista do Projeto Observatório da Educação - OBEDUC, da CAPES – Brasil”.

7.10. Preencher e entregar à Coordenação do Projeto, respeitando rigorosamente os prazos 
por essa estabelecidos, as fichas de presença e relatórios de acompanhamento de atividades 
com as vistas do professor responsável, estando ciente que as folhas deverão ser entregues 
até o 2º dia útil do mês subsequente com as devidas assinaturas, caso não atendido o prazo 
estipulado, o bolsista terá sua bolsa suspensa.

7.11. Receber apenas esta modalidade de bolsa, sendo vedada a acumulação desta com 
bolsas de outras instituições ou agências de fomentos.

7.12. Devolver à CAPES, em valores atualizados, a(s) bolsa(s) recebida(s) indevidamente, caso 
os requisitos e compromissos estabelecidos acima não sejam cumpridos.

8. DO RESULTADO E DO CADASTRAMENTO DO BOLSISTA

8.1. Os resultados do processo seletivo serão divulgados no site da UFABC até dois dias úteis 
após o término do processo.

8.2. Os candidatos selecionados como bolsistas deverão comparecer no dia, hora e local 
determinados e divulgados para efetuar cadastramento e assinar termo de compromisso com o 
projeto.

8.3. A não assinatura do compromisso com o projeto no prazo determinado implica na 
desistência de vaga por parte do candidato.

8.4. Para o cadastramento do bolsista é necessário que este apresente o número de uma conta 
bancária do tipo conta corrente do qual é o titular.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. O resumo do cronograma do processo seletivo está localizado no ANEXO 1 deste Edital.

9.2. A inscrição do discente no processo seletivo implica no reconhecimento e aceitação de 
todas as condições previstas neste edital.

9.3. Durante o período de validade deste edital, caso haja liberação de vagas, as convocações 
do Cadastro Reserva obedecerão a ordem de classificação do candidato.

9.4. Fica o candidato responsável por manter seus dados cadastrais atualizados, assim como 
acompanhar a publicação e divulgação de informações referente a etapa do processo seletivo 
do presente edital.

9.5. Este edital terá a validade de 01(um) ano a contar da data de sua publicação, ou até que 
todos os candidatos do cadastro reserva sejam convocados.
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9.6. Os casos específicos e/ou omissos neste Edital serão analisados pela coordenação do 
projeto do polo UFABC.

VIRGÍNIA CARDIA CARDOSo
Coordenadora do Projeto OBEDUC – Polo UFABC

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição

ANEXO 1 - Cronograma do Processo Seletivo do Projeto OBEDUC
“Rede colaborativa de práticas na formação de professores que ensinam matemática: múltiplos 
olhares, diálogos e contextos – Polo UFABC”.

Etapas Datas 

Inscrições 23 a 27 de abril de 2013

Análise de documentos 29 e 30 de abril de 2013

Divulgação de lista dos convocados para 
entrevista 02 a 04 de maio de 2013

Entrevistas 06 e 07 de maio de 2013

Divulgação do resultado final 10 de maio de 2013

Assinatura de termo de compromisso 13 a 14 de maio de 2013
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COMISSÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS 
INGRESSANTES PELO SISU 

PORTARIA Nº 09 – 18 de abril de 2013.

HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS INGRESSANTES PELO SISU 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 15 de abril e 18 de 
abril de 2013.

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

RAIL RIBEIRO FILHO
Presidente da Comissão


