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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
PORTARIAS DE 21 DE MAIO 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 (DOU), 
Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Nº 314 - Prorrogar pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 22 de maio de 2013, o contrato 
de trabalho de Maraisa Gonçalves, SIAPE nº 1944801, Professora Visitante, objeto da Portaria nº 
186, de 25 de abril de 2012, publicada no DOU de 27 de abril de 2012, seção 2, página 14.

Nº 315 - Prorrogar pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 24 de maio de 2013, o contrato 
de trabalho de Flávia Camargo Alves Figueiredo, SIAPE nº 1945004, Professora Visitante, objeto 
da Portaria nº 187, de 25 de abril de 2012, publicada no DOU de 27 de abril de 2012, seção 2, 
página 14.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor 

N° 316 – 23 DE MAIO 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 (DOU), 
Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro 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
Alberto Tannús
Luis Gustavo Marcassa
Rosangela Itri

Suplentes
Wânius José Garcia da Silva
Igor Polikarpov

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 145/UFABC/2012, publicado no DOU, de 19 de 
outubro de 2012, na área de FÍSICA, subárea de FÍSICA MÉDICA OU BIOFÍSICA.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor 

N° 317 – 27 DE MAIO 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por Decreto 
da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º  Nomear os professores Vilson Tonin Zanchin, SIAPE nº 382324, Alex Gomes Dias, 
SIAPE nº 1544374 e Flavio Leandro de Souza, SIAPE nº 1760527, para, sob a coordenação do 
primeiro, compor Comissão Especial com a finalidade de analisar as solicitações de revalidação e 
reconhecimento de diplomas estrangeiros de graduação e pós-graduação (doutorado), referentes 
ao curso de Física, obtidos na Uniwersytet Jagiellonski na Polônia, pelo interessado Pawel 
Klimas.

Art. 2º A referida Comissão terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicação 
desta Portaria no Boletim de Serviços, para analisar a documentação e as solicitações de 
revalidação e reconhecimento dos diplomas estrangeiros.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 318 – 28 DE MAIO DE 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por 
Decreto da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e em 
atendimento à Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto 7.724, 
de 16 de maio de 2012, a fim de orientar os procedimentos de classificação, reclassificação e 
desclassificação de informações, 

RESOLVE:

Art. 1º Definir o rol de informações classificadas como sigilosas no âmbito da Fundação 
Universidade Federal do ABC, nos termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto 7.724/2012.
Parágrafo único. Os assuntos de que trata o caput encontram-se listados no Anexo I da presente 
portaria.

Art. 2º As informações produzidas pela UFABC classificam-se nos graus de confidencialidade: 
público, reservado, pessoal e sigiloso.

§ 1º Classifica-se como pública a informação cujo acesso pode ser franqueado a qualquer 
pessoa.
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§ 2º Classifica-se como reservada a informação considerada imprescindível à segurança da 
sociedade ou do Estado, nos termos do art. 23 da Lei 12.527/2011.

§ 3º Classifica-se como pessoal a informação que diz respeito à intimidade, vida privada, 
honrae imagem da pessoa, bem como às liberdades e garantias individuais, nos termos do art. 
31 da Lei 12.527/2011.

§ 4º Classifica-se como sigilosa a informação enquadrada nas hipóteses de sigilo previstas 
em legislação específica, tal como a de natureza fiscal, bancária, a relacionada a operações e 
serviços no mercado de capitais, a protegida por sigilo comercial, profissional, industrial ou por 
segredo de justiça e aquela relativa a denúncias.

Art. 3º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação 
prevista no artigo anterior vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I – reservada: 5 (cinco) anos;

II – pessoal: 100 (cem) anos.

 § 1º A restrição de acesso à informação classificada como sigilosa obedece ao prazo 
estabelecido na legislação específica instituidora do sigilo.

 § 2º Alternativamente ao prazo previsto no inciso I do caput, pode ser estabelecido termo final 
associado à ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do 
prazo máximo de restrição de acesso.

 § 3º Transcorrido o prazo de restrição de acesso ou consumado o evento que defina o seu 
termo final, a informação passa, automaticamente, ao grau de confidencialidade público.

Art. 4º A classificação ou desclassificação de qualquer documento ou informação como reservada 
no âmbito da UFABC, após emissão de parecer prévio da Comissão Permanente de Classificação 
da Informação (CPCI/UFABC), será de competência:

I – do Reitor; 

II – do Vice-reitor; 

III – do Pró-reitor ou; 

IV – do responsável máximo das demais áreas vinculadas à reitoria, nomeado pelo Reitor em 
portaria específica, nos termos do art. 30 do Decreto 7.724/2012.

§1º É vedada a subdelegação da competência de que tratam os incisos II, III e IV.

§2º As autoridades classificadoras deverão dar ciência  de seus atos à Comissão Permanente 
de Classificação da Informação (CPCI/UFABC), no prazo de 90 (noventa) dias.

§3º Compete à CPCI a emissão de parecer sobre a informação produzida pela UFABC para 
subsidiar decisões da autoridade competente, observando os aspectos legais que regem a 
matéria.
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Art. 5º A classificação das informações será reavaliada pela autoridade classificadora ou por 
autoridade hierarquicamente superior, mediante provocação ou de ofício, para desclassificação 
ou redução do prazo de sigilo, nos termos do art. 35 do Decreto 7.724/2012.

§ 1º  O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classificação poderá ser apresentado à 
UFABC independente de existir prévio pedido de acesso à informação.

§ 2º  O pedido de que trata o caput será endereçado à autoridade classificadora, que decidirá 
no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 6º  Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela autoridade classificadora, o 
requerente poderá apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da negativa, 
ao Reitor da UFABC, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.
Parágrafo único. Desprovido o recurso de que trata o caput, poderá o requerente apresentar 
recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, no prazo de 10 (dez) dias, contado da 
ciência da decisão.

Art. 7º.  A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do prazo de sigilo de 
informações classificadas deverá constar das capas dos processos, se houver, e de campo 
apropriado no Termo de Classificação de Informação – TCI, conforme art. 31 do Decreto 
7.724/2012.

Art. 8º A CPCI providenciará a publicação dos atos de classificação, desclassificação ou 
reavaliação de classificação das informações por meio do sítio eletrônico da UFABC.
Parágrafo único.  A cada ano, até o primeiro dia útil do mês de maio, a CPCI dará ciência à 
Reitoria do rol de informações classificadas e desclassificadas dos últimos (12) doze meses.

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

HELIO WALDMAN
Reitor
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ANEXO I – ROL DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC

Informações 
Classificadas

Aplicação material (rol 
exemplificativo, não exaustivo)

Fundamen-
tação 

Prazo 
(até 5 anos)

Autoridade 
classifica-

dora

Grau de 
classifi-
cação

Informações 
relacionadas 

a estudos 
científicos e 
projetos de 

pesquisa em 
andamento 

ou não 
publicados

Projetos de pesquisa em 
andamento

Lei 
12.527/2011, 
art. 23, inciso 

VI

Termo final 
da restrição 
de acesso é 
a publicação 
do estudo ou 

projeto de 
pesquisa.

Reitor, 
Vice-reitor, 

Pró-reitor ou 
responsável 

máximo 
das demais 

áreas 
vinculadas 
à reitoria, 

nos termos 
do art.30 

do Decreto 
7.724/2012.

Reservado

Dissertações e teses que 
passem por processo de 

pedido de patente (com pedido 
de sigilo formalizado)

Aplica-se o 
previsto 
na Lei 

12.527/2011,
 art. 24, § 1º, 

inciso IIIDados de material patenteável 
e de pesquisa não publicadas 

contidos em relatórios de 
bolsistas de pós-graduação

Nomes de avaliadores de 
Projetos e Relatórios de 

Iniciação Científica

Termo final 
da restrição é 
a divulgação 
da avaliação 

do projeto

Dados de formulários de 
encaminhamento de pedidos 

de proteção intelectual

Aplica-se 
o previsto 

na Lei 
12.527/2011, 
art. 24, § 1º, 

inciso III
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Informações 
relativas a 

atividades de 
inteligência, 
investigação 

ou 
fiscalização 

em 
andamento

Relatórios de Auditoria

Lei 
12.527/2011, 
art. 23, inciso 

VIII

Termo final 
da restrição 
de acesso é 
a avaliação 
através de 

Nota de 
Auditoria do 

Plano de 
Providências 
apresentado 

pela área 
auditada.

Reitor, 
Vice-reitor, 

Pró-reitor ou 
responsável 

máximo 
das demais 

áreas 
vinculadas 
à reitoria, 

nos termos 
do art.30 

do Decreto 
7.724/2012.

Reservado
Sindicâncias

Termo final 
da restrição 
de acesso 
é o trânsito 
em julgado 
na esfera 

administrativa

Dossiê de Investigação 
Preliminar

Processos administrativos 
disciplinares

Processos administrativos de 
infração ética

Informações 
relativas a 

concursos e 
processos 
seletivos 
internos

Propostas de pesquisas 
apresentados em processos 
de alocação de espaço de 

pesquisa

Lei 
12.527/2011, 
art. 23, inciso 

VI

Termo final 
da restrição 
de acesso é 
a divulgação 
do resultado 

do edital

Reitor, 
Vice-reitor, 

Pró-reitor ou 
responsável 

máximo 
das demais 

áreas 
vinculadas 
à reitoria, 

nos termos 
do art.30 

do Decreto 
7.724/2012.

Reservado
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Informações 
relacionadas 
a políticas de 
segurança da 

instituição

Localização e estoque de 
materiais potencialmente 

perigosos
Lei 

12.527/2011, 
art. 23, inciso 

VII

Aplica-se 
o previsto 

na Lei 
12.527/2011, 
art. 24, § 1º, 

inciso III

Reitor, 
Vice-reitor, 

Pró-reitor ou 
responsável 

máximo 
das demais 

áreas 
vinculadas 
à reitoria, 

nos termos 
do art.30 

do Decreto 
7.724/2012.

Reservado

Configurações específicas de 
equipamentos relacionados a 

pesquisa

Registros (logs) das atividades 
de usuários que utilizam a 
rede da instituição em caso 

de investigação de atividades 
maliciosas ou crimes digitais

Lei 
12.527/2011, 
art. 23, inciso 

VIII

Senhas de acesso a rede e 
sistemas

Dados de relatórios de 
segurança de redes e sistemas 

da Universidade 

Lei 
12.527/2011, 
art. 23, inciso 

VII e VIII

Arquivos de configuração de 
sistema operacional,aplicativos 
de informática e de servidores 

de mensagens

Dados de documentos de 
projetos e configuração de 

redes e sistemas 
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 169 – 24 DE MAIO 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 Márcia Tsuyama Escote, SIAPE n° 1545738, para responder como fiscal 
responsável pela Ata de SRP n°42/2013, processo n° 23006.000391/2012-50, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a  empresa MEIRELUCIA ALMEIDA-ME, tendo como 
substitutos os servidores Alexandre José de Castro Lanfredi, SIAPE n° 2604128, e Henrique de 
Abreu Piccolo, SIAPE n° 1673023.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIAS DE 27 DE MAIO DE 2013.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC – UFABC, designado pela Portaria nº 993 de 05 de dezembro de 2012, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 17 de 06 de dezembro de 2012, considerando 
as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a 
ele conferida, 

RETIFICA:

Nº 170 - Dispensar a servidora Luana Mara Almeida Teixeira, SIAPE   nº 1736602, da função 
gratificada de Chefe do Setor de Secretaria do DEAT, código FG-5.  

Nº 171 - Dispensar o servidor Fernando Henrique Protetti, SIAPE   nº 1855151, da função 
gratificada de Chefe da Seção de Avaliação Institucional da Graduação, código FG-5. 

Nº 172 - Retificar: Portaria nº 117 de 11 de abril de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 
12 de abril de 2013, seçãl 2, página 15:

Onde se lê: Chefe dos Laboratórios Didáticos Secos no Bloco A;

Leia-se: Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Secos no Bloco A. 

Nº 173 - Designar o servidor Edgard Gonçalves Cardoso, SIAPE   nº 1863724, para exercer a 
função gartificada de Chefe Adjunto dos Laboratórios Didáticos Secos no Bloco A, código FG-5.  
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Nº 174 - Dispensar a servidora Cristiane Oliveira de Souza, SIAPE nº 1766554, da função 
gratificada de Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos, código FG-3.  

Nº 175 - Designar a servidora Cristiane Oliveira de Souza, SIAPE   nº 1766554, para exercer a 
função gartificada de Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco Alfa, código FG-4. 

Nº 176 - Art. 1º Revogar a Portaria nº146 de 13 de maio de 2013, publicada no Boletim de 
Serviço da UFABC nº 276 de 17 de maio de 2013, página 18.

Art. 2º - Designar a servidora Fernanda Rodrigues Bertuchi, SIAPE   nº 1677698, para exercer a 
função gartificada de Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco B, código FG-5. 

Nº 177 - Designar o servidor Aderbal de Morais Júnior, SIAPE   nº 1827087, para exercer a 
função gartificada de Chefe Local dos Laboratórios Didáticos de Informática, código FG-3. 

MAURÍCIO BIANCHI WOJLAW
Pró-reitor de Administração/Substituto

PORTARIA Nº 178 – 28 DE MAIO 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 Fernanda Massae Mizumura, SIAPE n° 1758383, para responder como fiscal 
responsável pelo Contrato n° 20/2013, processo n° 23006.000034/2013-72, firmado entre a Fundação 
Universidade Federal do ABC e a  empresa EXTIN-TORRES COMÉRCIO DE EXTINTORES LTA - 
EPP, tendo como substituto o servidor  Pedro Túlio de Resende Lara, SIAPE n° 1766485.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

CANCELAMENTO DE FÉRIAS DE ABRIL DE 2013

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Nome Início Término

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

(Publicadas no Boletim de Serviço nº 263 – pág. 52)
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PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DE MAIO DE 2013

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Nome Início Término

Vitor Eduardo Schincariol 09/05/2013 18/05/2013

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Nome Início Término

Jerônimo Cordoni Pellegrini 27/05/2013 07/06/2013

Pró-Reitoria de Graduação

Nome Início Término

Maria Aparecida de Oliveira Ferreira 15/05/2013 29/05/2013

(Em complementação ao quadro de férias publicado no Boletim de Serviço nº 272 - págs. 16 a 22)

CANCELAMENTO DE FÉRIAS DE MAIO DE 2013

Prefeitura Universitária

Nome Início Término

Fabiana Carlos Pinto de Almeida 13/05/2013 24/05/2013

Pró-Reitoria de Graduação

Nome Início Término

Daniel Ferraresi Araújo Silva 02/05/2013 17/05/2013

Renata Coelho 13/05/2013 25/05/2013

(Publicadas no Boletim de Serviço nº 272 – págs. 20 e 21)

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DE JUNHO DE 2013

Assessoria de Comunicação e Imprensa

Nome Início Término

Edna Atsué Watanabe 03/06/2013 14/06/2013

Edna Atsué Watanabe 24/06/2013 05/07/2013

José Luiz de Godoy 03/06/2013 07/06/2013

Mariella Batarra Mian 05/06/2013 21/06/2013
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Biblioteca

Nome Início Término

Katia Ellen Chemalle 17/06/2013 28/06/2013

Leonardo Ferreira Eugênio 16/06/2013 28/06/2013

Marcela Bernardo dos Santos 26/06/2013 05/07/2013

Rita de Cassia Santana Jacques 03/06/2013 07/06/2013

Roberta Kelly de Amorim Gomes 24/06/2013 05/07/2013

Romildo Gregório de Lira 03/06/2013 22/06/2013

Sérgio Fagundes da Costa 19/06/2013 28/06/2013

Tatiana Hyodo 03/06/2013 15/06/2013

Tatiana Hyodo 17/06/2013 28/06/2013

Centro de Ciências Naturais e Humanas

Nome Início Término

Ana Carolina Tonelotti Assis 10/06/2013 14/06/2013

Elza Marina Ferrari 03/06/2013 03/06/2013

Juliana Yukiko Akisawa da Silva 03/06/2013 17/06/2013

Márcia Aparecida da Silva Spinacé 28/06/2013 27/07/2013

Pieter Willem Westera 03/06/2013 17/07/2013

Raquel de Freitas Silva Cardim 17/06/2013 15/07/2013

Reinaldo Luiz Cavasso Filho 17/06/2013 18/07/2013

Rosana Louro Ferreira Silva 19/06/2013 06/07/2013

Tiago Rodrigues 17/06/2013 07/07/2013

Vani Xavier de Oliveira Junior 28/06/2013 20/07/2013

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas

Nome Início Término

Aline de Oliveira Neves Panazio 10/06/2013 24/07/2013

Amélia Paolillo Rossi 03/06/2013 07/06/2013

Ana Carolina Quirino Simões 27/06/2013 26/07/2013

Ana Maria Pereira Neto 01/06/2013 15/06/2013

Carlos Henrique Scuracchio 10/06/2013 15/07/2013



Pág. 17

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 280 - 04 de junho de 2013

Devanil Segalotto 03/06/2013 14/06/2013

Diogo Coutinho Soriano 02/06/2013 04/07/2013

Eduardo Toshio Nagase 17/06/2013 28/06/2013

Fernando Gasi 03/06/2013 17/07/2013

Humberto Naoyuki Yoshimura 04/06/2013 11/06/2013

Juliana Tofano de Campos Leite Toneli 07/06/2013 15/06/2013

Marat Rafikov 12/06/2013 16/07/2013

Márcio Eisencraft 04/06/2013 17/06/2013

Margarethe Steinberger Elias 05/06/2013 06/06/2013

Pedro Correia Trindade 03/06/2013 12/06/2013

Tatiane Araújo de Jesus 17/06/2013 28/06/2013

Centro de Matemática, Computação e Cognição

Nome Início Término

Armando Caputi 10/06/2013 12/07/2013

Cecília Bertoni Martha Hadler Chirenti 03/06/2013 04/07/2013

Daniel Morgato Martin 03/06/2013 01/07/2013

Francisco Javier Ropero Peláez 03/06/2013 05/07/2013

Lucieni Gomes da Silva 03/06/2013 14/06/2013

Lucieni Gomes da Silva 17/06/2013 24/06/2013

Maria Teresa Carthery 10/06/2013 23/06/2013

Maria Teresa Carthery 24/06/2013 28/07/2013

Tatiana Lima Ferreira 03/06/2013 03/07/2013

Coordenação-Geral de Finanças e Contabilidade

Nome Início Término

Alexandre Matias dos Santos 10/06/2013 19/06/2013

Cristina Tiemi Nakanishi Dias 03/06/2013 07/06/2013

Robson Moreno Piva 17/06/2013 28/06/2013

Rodrigo Panzica 17/06/2013 01/07/2013

Coordenação-Geral de Recursos Humanos

Nome Início Término
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Fabio Senigalia 17/06/2013 21/06/2013

Patrícia Gonçalves de Sá 03/06/2013 14/06/2013

Coordenação-Geral de Suprimentos e Aquisições

Nome Início Término

Bruno Luiz Scarafiz 03/06/2013 07/06/2013

Bruno Luiz Scarafiz 10/06/2013 14/06/2013

Bruno Luiz Scarafiz 17/06/2013 06/07/2013

Edson Antônio Pires Júnior 24/06/2013 01/07/2013

Gustavo Franco Xavier 03/06/2013 14/06/2013

João Batista Joenck Júnior 17/06/2013 28/06/2013

Patrícia Guilhermitti Pereira 03/06/2013 07/06/2013

Nivalda Marlene da Silva 03/06/2013 17/06/2013

Ricardo Pereira da Silva 17/06/2013 01/07/2013

Simone Aparecida Pellizon 17/06/2013 21/06/2013

Núcleo de Tecnologia da Informação

Nome Início Término

Adriana Paula de Moraes Batista 03/06/2013 21/06/2013

Daniel Barbosa do Nascimento 03/06/2013 14/06/2013

Felipe Augusto Anon da Silva 10/06/2013 14/06/2013

Felipe Augusto Anon da Silva 17/06/2013 28/06/2013

Filipe Caetano da Silva 03/06/2013 14/06/2013

Giulio Guiyti Rossignolo Suzumura 13/06/2013 21/06/2013

José Augusto de Almeida Gomes 03/06/2013 14/06/2013

Paulo Omar Augusto Vieira 17/06/2013 26/06/2013

Vitor Fiorotto Astolfi 24/06/2013 28/06/2013

Prefeitura Universitária

Nome Início Término

Felipe Venancio Silva 24/06/2013 08/07/2013

Valdenor Santos de Jesus 24/06/2013 05/07/2013

Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas
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Nome Início Término

Gabriela Andrade da Silva 03/06/2013 14/06/2013

Paula Rondinelli 24/06/2013 28/06/2013

Pró-Reitoria de Extensão

Nome Início Término

Elias Ferreira Tavares 03/06/2013 14/06/2013

Kelly Cristina Moreira Ferreira 03/06/2013 14/06/2013

Lilian Santos Leite Menezes 25/06/2013 05/07/2013

Marco Aurélio dos Santos Miguel 03/06/2013 02/07/2013

Vinícius Tadeu do Carmo 25/06/2013 28/06/2013

Pró-Reitoria de Graduação

Nome Início Término

Antonio Bastos do Vale 24/06/2013 05/07/2013

Caio César Krikorian 03/06/2013 02/07/2013

Carlos Henrique Trindade 26/06/2013 05/07/2013

Daniel Demetrio Almeida Barbosa 10/06/2013 15/06/2013

Ivania Juliane Ribeiro 03/06/2013 07/06/2013

Jorge Luiz Gabilan 03/06/2013 17/06/2013

José Almiro Ribeiro 03/06/2013 14/06/2013

Juliana Silva Lopes dos Santos 03/06/2013 15/06/2013

Julio Cesar Ferreira Rodrigues 03/06/2013 06/06/2013

Luan Alves Chaves 17/06/2013 26/06/2013

Manuel Leonardo Pereira Gama 03/06/2013 17/06/2013

Marcelo Sartori Ferreira 03/06/2013 07/06/2013

Marcelo Sartori Ferreira 10/06/2013 14/06/2013

Marcelo Sartori Ferreira 17/06/2013 06/07/2013

Marta Oliveira Rodrigues Pimenta 10/06/2013 03/07/2013

Neli Oshiro dos Santos 03/06/2013 07/06/2013

Nilton José da Hora 16/06/2013 26/06/2013
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Rail Ribeiro Filho 24/06/2013 05/07/2013

Rodrigo Adler de Lima Santos 04/06/2013 13/06/2013

Sandra Regina Bovo Buratto 03/06/2013 12/06/2013

Sérgio Augusto Alonso Ballaminut 03/06/2013 07/06/2013

Wilson Souza da Silva 03/06/2013 07/06/2013

Pró-Reitoria de Pesquisa

Nome Início Término

Klaus Werner Capelle 03/06/2013 05/07/2013

Lilian Watarai 28/06/2013 05/07/2013

Sheila dos Santos Moura 10/06/2013 14/06/2013

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Nome Início Término

Alda Maria Napolitano Sanchez 17/06/2013 28/06/2013

Andreia Prando da Cunha 17/06/2013 27/06/2013

Leonel de Miranda Sampaio 03/06/2013 07/06/2013

Leonel de Miranda Sampaio 10/06/2013 14/06/2013

Regina Barbosa do Nascimento 10/06/2013 22/06/2013

Pró-Reitoria de Pós-Graduação

Nome Início Término

Antonio Celestino de Freitas 10/06/2013 15/06/2013

Bruno Savoni 17/06/2013 05/07/2013

Kleber Ferreira 03/06/2013 07/06/2013

Rejane Varela Garcia Annize 03/06/2013 08/06/2013

Tálita Roberta D´Arruda 18/06/2013 05/07/2013

Wilson dos Anjos 17/06/2013 21/06/2013

Reitoria

Nome Início Término

Eloisa Helena da Silva Quitério 03/06/2013 10/06/2013

Nanci Bueno Venturini 20/06/2013 12/07/2013

Secretaria da Universidade e Conselhos 
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Nome Início Término

César Augusto Moreira Guarido 03/06/2013 14/06/2013

Delcivan Francisco de Carvalho 10/06/2013 14/06/2013

Renata Silva 25/06/2013 05/07/2013

Soraya Aparecida Cordeiro 03/06/2013 07/06/2013

Vice-Reitoria

Nome Início Término

Camila Binhardi Natal 03/06/2013 22/06/2013

Camila Binhardi Natal 24/06/2013 05/07/2013
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PORTARIA Nº 011/2013 – 24 de maio de 2013

Regulamenta a composição da Comissão para os Processos Seletivos do Curso de Ensino, 
História e Filosofia das Ciências e Matemática.

O COORDENADOR DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO, HISTÓRIA E FILOSOFIA 
DAS CIÊNCIAS E MATEMÁTICA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, no uso 
de suas atribuições, considerando a necessidade de compor uma comissão para selecionar 
novos alunos de pós-graduação no nível de Mestrado,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar os servidores docentes Maísa Helena Altarugio (SIAPE nº 362640), Lúcio 
Campos Costa (SIAPE nº 1488255) e Marco Antonio Bueno Filho (SIAPE nº 1802150) para, sob a 
presidência da primeira, comporem a Comissão de Seleção, responsável pela condução de todos 
os Processos Seletivos durante a vigência da atual coordenação (janeiro de 2013 a janeiro de 
2015).

Art. 2.º Cabe a esta comissão conduzir o processo de seleção de alunos para o referido curso de 
pós-graduação.

Art. 3.º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Publique-se.

 ALESSANDRO JACQUES RIBEIRO
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e 
Matemática

Portaria DAP N° 016/2013 – 24 de maio de 2013.

Institui Comissão de Normas Internas.

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e 
Matemática, da Universidade Federal do ABC, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere 
a CI N° 004/2013 – PG/EHFCM, de 17 de janeiro de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1°. Instituir Comissão de Normas Internas do Curso de Pós-Graduação em Ensino, História e 
Filosofia das Ciências e Matemática.

Art. 2°. Designar os servidores docentes Marcelo Zanotello – Siape: 1546618; Graciela de Souza 
Oliver – Siape: 1753382; Renato Rodrigues Kinouchi – Siape: 1544383; Virgínia Cardia Cardoso 
– Siape: 1679016 e a discente Eliane Cristina da Silva Nascimento – R.A. 13005912, para, sob a 
presidência do primeiro, comporem a Comissão de Normas Internas do Curso de Pós-Graduação 
em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática, que terá por missão, discutir a 
reformulação das normas/regimento do citado curso.
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Art. 3°. Essa Comissão terá vigência de 60 (sessenta) dias a partir desta data, podendo ser 
prorrogável por igual período, com o objetivo de elaborar minuta de reformulação das Normas 
Internas do Curso.

Art. 4°. Esta portaria entra em vigor nesta data.

PUBLIQUE-SE.

ALESSANDRO JACQUES RIBEIRO
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e 
Matemática
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CCNH

PORTARIA Nº 28 – 25 DE MAIO DE 2013

O presidente da Comissão Eleitoral, nomeado pela portaria nº 16 de 10 de abril de 2013, da 
Direção do CCNH, publicada no boletim de serviços da UFABC nº 268 de 19 de abril de 2013, no 
uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar a eleição dos representantes docentes, discentes de graduação e de 
pós-graduação e dos servidores técnico-administrativos, bem como de seus suplentes, para 
composição do Conselho do CCNH, nos termos do anexo I.

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

MARCELO AUGUSTO CHRISTOFFOLETE
Presidente da Comissão Eleitoral

ANEXO I

1. Das vagas:

Representante Vagas 
titulares

Vagas 
suplentes Mandato

Docente 8 8 2 anos (até 31/07/2015)

Técnico-administrativo 1 1 2 anos (até 31/07/2015)

Discente de graduação 1 1 1 ano (até 31/07/2014)

Discente de pós-graduação 1 1 1 ano (até 31/07/2014)

Docente do CCNH para 
representar o CCNH no CECS 1 1 2 anos (até 31/07/2015)

Docente do CCNH para 
representar o CCNH no CMCC 1 1 2 anos (até 31/07/2015)

2. Do cronograma das eleições:

De 10/06/2013 a 14/06/2013 Inscrição dos candidatos

17/06/2013 Análise das inscrições

17/06/2013 Divulgação dos candidatos inscritos

De 18/06/2013 a 01/07/2013 Campanha eleitoral
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02/07/2013 Votação

03/07/2013 Apuração

03/07/2013 Divulgação dos resultados

12/07/2013 Conclusão das atividades da comissão eleitoral, mediante 
apresentação de relatório final à Direção do CCNH

3. Das inscrições

3.1. As inscrições serão efetuadas na Divisão Acadêmica do CCNH, no 6º andar do Bloco A, 
torre 3, Campus Santo André, de 2ª a 6ª feira, das 8:00 às 19:00h.

3.2. No ato de inscrição, os candidatos (titulares e suplentes) deverão preencher o formulário 
disponível e assiná-lo. Cada interessado poderá se inscrever para concorrer a vaga em 
um único Conselho de Centro. A Comissão Eleitoral constatará a natureza do vínculo do 
interessado.

3.3. Não serão aceitas inscrições cujo formulário estiver rasurado ou preenchido de forma 
incorreta, nem as que forem entregues fora do prazo estabelecido.
  
3.4. Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará a lista das deferidas em rede 
interna da UFABC.

3.5. Recursos de qualquer natureza serão analisados pela Comissão Eleitoral, desde que 
protocolados no local de inscrição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data da 
divulgação da lista de inscrições deferidas.

4. Da campanha eleitoral

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

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

5. Da votação

5.1. A votação será realizada das 09h00 às 11h00 (manhã), das 14h00 às 16h00 (tarde) e das 
19h00 às 21h00 (noite), nos seguintes locais:

- Campus Santo André, no hall próximo à Divisão Acadêmica do CCNH, no 6º andar da torre 3 
do Bloco A;

- Campus São Bernardo, no hall próximo à Secretaria Acadêmica da PROGRAD, Bloco Alfa.

5.2. A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível, mediante a 
apresentação de documento oficial com foto.
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5.3. Nos terminais de votação poderão permanecer apenas os membros da Comissão Eleitoral, 
o eleitor e os mesários designados para colaborar com a Comissão.

5.4. Os eleitores votarão apenas nos candidatos de sua respectiva categoria.

5.5. Os eleitores poderão votar em tantas chapas quantas forem as respectivas vagas.

6. Do direito a voto

6.1. Somente poderão votar os servidores e discentes que estejam em situação regular na 
UFABC, de acordo com lista de votantes publicada antecipadamente na rede de informática da 
UFABC.

6.2. Somente poderão votar os discentes
matriculados em cursos de graduação e de pós-graduação da UFABC, os servidores
docentes do CCNH e os servidores técnico-administrativos da UFABC.

6.4. O servidor ou discente cujo nome não constar na lista de votantes deverá protocolar na 
Divisão Acadêmica do CCNH, até o dia 28/06/2013, solicitação de inclusão do nome na lista 
direcionada ao Presidente da Comissão Eleitoral juntamente com documento comprobatório 
da situação regular na UFABC (para discentes, comprovante de matrícula na UFABC, para 
servidores, documento emitido pelo SIAPENET ou CGRH da UFABC).

6.5. Terão direito a voto os servidores 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 será realizada em sala e horário a serem definidos pela Comissão 
Eleitoral.

7.2. A divulgação dos resultados será realizada por meio da rede de informática da UFABC.

7.3. Recursos de qualquer natureza serão analisados pela Comissão Eleitoral, desde que 
protocolados no local de inscrição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data da 
divulgação dos resultados.

7.4. Concluídos a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos de 
impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Direção do CCNH ata circunstanciada 
da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o total dos votos brancos e 
nulos.

7.5. Em caso de empate no resultado da votação das categorias docente e técnico-
administrativo, será considerada a seguinte ordem de desempate:

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

2º- titular de idade mais avançada;

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

4º- suplente de idade mais avançada.
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7.4. Em caso de empate no resultado da votação das categorias discente de graduação e 
discente de pós-graduação, será considerada a seguinte ordem de desempate:

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

2º- titular de idade mais avançada;

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

4º- suplente de idade mais avançada.

8. Disposições Finais

8.1. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis. Para se candidatarem, faz-se 
necessário requerer dispensa das atividades da Comissão.

8.2. Se o número de candidatos for igual ao número de vagas, estes automaticamente estarão 
eleitos sem a necessidade de votação.

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

8.3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Eleitoral.
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CECS
Engenharia Aeroespacial

PORTARIA Nº 01 – 23 DE MAIO DE 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia Aeroespacial da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria nº 716 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 
01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 01/2013 – Coordenação 
da Engenharia Aeroespacial, que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições 
para representação técnico administrativos na plenária do Curso de Engenharia Aeroespacial.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Cláudia Celeste Celestino de Paula Santos, matrícula 
SIAPE nº 1766030 e Juan Pablo Julca Avila, matrícula SIAPE nº 1761050; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de 
Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano 
Dierken, RA 11110810, para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pela professora  Cláudia Celeste Celestino de 
Paula Santos e, em caso de afastamento ou impedimento, pelo professor Juan Pablo Julca 
Avila.

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

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

CÍCERO RIBEIRO DE LIMA
Coordenador da Engenharia Aeroespacial

Engenharia Ambiental e Urbana

PORTARIA Nº 01 – 23 DE MAIO DE 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia Ambiental e Urbana da Universidade Federal do 
ABC, nomeado pela portaria nº 705 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 
01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 01/2013 – Coordenação 
da Engenharia Ambiental e Urbana, que regulamenta as normas gerais para a realização 
de eleições para representação técnico administrativos na plenária do Curso de Engenharia 
Ambiental e Urbana.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Claudia Boian, matrícula SIAPE nº 1802146 e Andréa de 
Oliveira Cardoso, matrícula SIAPE nº 1809834; os servidores técnico administrativos do CECS 
Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de Araújo, matrícula SIAPE 
nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano Dierken, RA 11110810, 
para comporem a Comissão Eleitoral.
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Parágrafo Único – a presidência será exercida pela professora Claudia Boian e, em caso de 
afastamento ou impedimento, pela professora Andréa de Oliveira Cardoso

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

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

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Coordenador da Engenharia Ambiental e Urbana

Engenharia Biomédica

PORTARIA Nº 01 – 23 DE MAIO DE 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC, nomeado 
pela portaria nº 707 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 01/10/2012, no 
uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 01/2013 – Coordenação da Engenharia 
Biomédica, que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para representação 
técnico administrativos na plenária do Curso de Engenharia Biomédica.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Emery Cleiton Cabral Correia Lins, matrícula SIAPE 
nº 1760478 e Patricia Aparecida da Ana, matrícula SIAPE nº 1760474; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de 
Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano 
Dierken, RA 11110810, para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor  Emery Cleiton Cabral Correia 
Lins e, em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Patricia Aparecida da Ana.

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

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

EMERY CLEITON CABRAL CORREIA LINS
Coordenador da Engenharia Biomédica

Engenharia de Energia

PORTARIA Nº 02 – 23 DE MAIO DE 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Energia da Universidade Federal do ABC, nomeado 
pela portaria nº 928 da Reitoria de 05/12/2012, publicada no DOU De 06/12/2012, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando o Edital 01/2013 – Coordenação da Engenharia de Energia, 
que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para representação técnico 
administrativos na plenária do Curso de Engenharia de Energia.
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RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Juliana Tófano de Campos Leite Tonelli, matrícula SIAPE 
nº 2605882 e Marcelo Modesto da Silva, matrícula SIAPE nº 1600874; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa 
de Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, para 
comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor  Juliana Tófano de Campos Leite 
Tonelli e, em caso de afastamento ou impedimento, pelo professor Marcelo Modesto da Silva.

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

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

CRISTINA AUTUORI TOMAZETI
Coordenador da Engenharia de Energia

Engenharia de Gestão

PORTARIA Nº 01 – 23 DE MAIO DE 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Gestão da Universidade Federal do ABC, nomeado 
pela portaria nº 691 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 01/10/2012, no uso 
de suas atribuições legais, e considerando o Edital 01/2013 – Coordenação da Engenharia de 
Gestão, que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para representação 
técnico administrativos na plenária do Curso de Engenharia de Gestão.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Alexandre Acácio de Andrade, matrícula SIAPE nº 
1914234 e Lucélia Borges da Costa, matrícula SIAPE nº 1953448; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa 
de Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, para 
comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Alexandre Acácio de Andrade e, 
em caso de afastamento ou impedimento, pela professora Lucélia Borges da Costa.

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

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

JABRA HABER
Coordenador da Engenharia de Gestão



Pág. 31

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 280 - 04 de junho de 2013

Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

PORTARIA Nº 02 – 23 DE MAIO DE 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica da 
Universidade Federal do ABC, nomeado pela portaria nº 690 da Reitoria de 27/09/2012, 
publicada no DOU nº 190 de 01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando 
o Edital 01/2013 – Coordenação da Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, 
que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições para representação técnico 
administrativos na plenária do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Marcos Roberto da Rocha Gesualdi, matrícula SIAPE 
nº 1545447 e Rodrigo Reina Muñoz, matrícula SIAPE nº 1544396; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de 
Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano 
Dierken, RA 11110810, para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor  Marcos Roberto da Rocha 
Gesualdi e, em caso de afastamento ou impedimento, pelo professor Rodrigo Reina Muñoz.

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

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

MARCOS ROBERTO DA ROCHA GESUALDI
Coordenador da Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica

Engenharia de Informação

PORTARIA Nº 02 – 23 DE MAIO DE 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Informação da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria nº 721 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 
01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 01/2013 – Coordenação 
da Engenharia de Informação, que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições 
para representação discente e de servidores técnico administrativos na plenária do Curso de 
Engenharia de Informação.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Luiz Henrique Bonani do Nascimento, matrícula SIAPE 
nº 1669196, e João Henrique Kleinschmidt, matrícula SIAPE nº 1603840; os servidores técnico 
administrativos do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de 
Araújo, matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, e Adriano 
Dierken, RA 11110810, para comporem a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pelo professor Luiz Henrique Bonani do 
Nascimento e, em caso de afastamento ou impedimento, pelo professor João Henrique 
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Kleinschmidt.

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

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

LUIZ HENRIQUE BONANI DO NASCIMENTO
Coordenador da Engenharia de Informação

Engenharia de Materiais

PORTARIA Nº 01 – 23 DE MAIO DE 2013

O COORDENADOR do curso Engenharia de Materiais da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela portaria nº 708 da Reitoria de 27/09/2012, publicada no DOU nº 190 de 
01/10/2012, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital 01/2013 – Coordenação 
da Engenharia de Materiais, que regulamenta as normas gerais para a realização de eleições 
para representação técnico administrativos na plenária do Curso de Engenharia de Materiais.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Márcia Tsuyama Escote, matrícula SIAPE nº 1545738 e 
Daniel Scodeler Raimundo, matrícula SIAPE nº 1986755; os servidores técnico administrativos 
do CECS Gisèle Simone Bance, matrícula SIAPE nº 1824314, e David Barbosa de Araújo, 
matrícula SIAPE nº 1736438; e os discentes Ricardo Luis Patroni, RA 11101508, para comporem 
a Comissão Eleitoral.

Parágrafo Único – a presidência será exercida pela professora Márcia Tsuyama Escote e, em 
caso de afastamento ou impedimento, pelo professor Daniel Scodeler Raimundo.

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

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

EVERALDO CARLOS VENÂNCIO
Coordenador da Engenharia de Materiais

Edital nº 01/2013 – Representação Técnico Administrativo para a composição 
da Plenária do Curso de Engenharia Aeroespacial

A Coordenação do curso de Engenharia Aeroespacial, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o processo para a composição das representações dos técnico-administrativos na 
Plenária do curso de Engenharia Aeroespacial, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 
de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1.Os técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros técnico-
administrativos para representação na Plenária do Curso de Engenharia Aeroespacial.
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1.2.São elegíveis para representação na Plenária quaisquer técnico administrativo que:

I.Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II.Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010;

III.Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3 Cronograma no anexo I.

2. Da Plenária

2.1 A Plenária do curso de Engenharia Aeroespacial será composta, conforme estabelece a 
Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010, por:

I. todos os docentes credenciados no curso de Engenharia Aeroespacial;

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 A representação dos discentes na Plenária será de um ano, podendo ter uma recondução.

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 do curso de Engenharia Aeroespacial 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 do CECS < http://cecs.ufabc.edu.br/>, 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;
VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus
presidentes;

VII. Homologar, proclamar e divulgar os resultados e,
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VIII. Elaborar o Relatório Final.

3.2 A Comissão Eleitoral será composta por:

I. 2 (dois) representantes docentes credenciados, sendo um titular e um suplente;

II. o presidente da comissão será nomeado entre a representação dos docentes;

III. 2 (dois) representantes discentes, sendo um titular e um suplente, e;

IV. 2 (dois) representantes técnico-administrativos, sendo um titular e um suplente.

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.

4.2 O eleitor votará no candidato à representação na Plenária observando o seguinte critério:

a) Cada técnico administrativo votará em um membro técnico administrativo candidato à 
representação na Plenária.

5. Das Inscrições

5.1 As inscrições para membros técnico administrativos da plenária do curso de Engenharia 
Aeroespacial serão efetuadas mediante preenchimento de formulário próprio na Divisão 
Acadêmica do CECS, conforme período estabelecido no calendário anexo.

5.2 As informações sobre a homologação serão divulgadas através do site do CECS http://cecs.
ufabc.edu.br/.

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

5.4 Havendo número menor ou igual de inscritos em relação ao número de membros 
necessários para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, 
homologando os inscritos, como membros titulares da Plenária do curso de Engenharia 
Aeroespacial.

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 vedado aos candidatos na campanha eleitoral:

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

b) o uso da rede interna de Informática da UFABC (e-mails ou sites residentes no servidor da 
UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha eleitoral;

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

d) 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 e a divulgação dos resultados serão realizadas após o encerramento 
das eleições, em sessão pública, em 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 Acadêmica do CECS, 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 curso de 
Engenharia Aeroespacial, 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 técnico-administrativa, 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 para titulares os candidatos mais votados de forma a atender o 
número de vagas da categoria na Plenária.

9. Da Interposição de Recursos
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9.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral e 
protocolados na Divisão Acadêmica do CECS, no câmpus Santo André - 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 por meio 
do site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>.

10. Das Disposições Gerais

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, antes da 
abertura do período de inscrições.

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

10.3 Após a homologação do resultado, a Comissão Eleitoral enviará toda documentação do 
pleito à Reitoria.

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

CÍCERO RIBEIRO DE LIMA
Coordenador do Curso de Engenharia Aeroespacial

Anexo I

Data Atividade

04/06/13 Publicação do Edital no Boletim de Serviço

04/06/13 Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral 
no Boletim de Serviço

05/06 a 14/06/13 Período de inscrições na Divisão Acadêmica do CECS em 
Santo André e em São Bernardo do Campo das 8h às 17h

17/06/13 Publicação das inscrições deferidas

18/06/13 Interposição de recursos

19/06/13  Homologação das inscrições

20/06/13 a 26/06/13 Campanha Eleitoral

27/06/13 Eleições nos campus Santo André e São Bernardo do 
Campo

28/06/13 Apuração dos votos 

28/06/13 Resultado preliminar

01/07/13 Interposição de recursos

02/07/13 Homologação do resultado da eleição
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Edital nº 01/2013 – Representação Técnico Administrativo para a composição 
da Plenária do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana

A Coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Urbana, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o processo para a composição das representações dos técnico-administrativos 
na Plenária do curso de Engenharia Ambiental e Urbana, conforme disposições da Resolução 
ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1.Os técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros técnico-
administrativos para representação na Plenária do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana.

1.2.São elegíveis para representação na Plenária quaisquer técnico administrativo que:

I.Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II.Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010;

III.Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3 Cronograma no anexo I.

2. Da Plenária

2.1 A Plenária do curso de Engenharia Ambiental e Urbana será composta, conforme 
estabelece a Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010, por:

I. todos os docentes credenciados no curso de Engenharia Ambiental e Urbana;

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 A representação dos discentes na Plenária será de um ano, podendo ter uma recondução.

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 do curso de Engenharia Ambiental e Urbana nomeará a Comissão Eleitoral 
cuja competência será:

I. Cumprir e fazer cumprir esse Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições;
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III Divulgar, através de publicação oficial no site do CECS < http://cecs.ufabc.edu.br/>, 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;

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. 2 (dois) representantes docentes credenciados, sendo um titular e um suplente;

II. o presidente da comissão será nomeado entre a representação dos docentes;

III. 2 (dois) representantes discentes, sendo um titular e um suplente, e;

IV. 2 (dois) representantes técnico-administrativos, sendo um titular e um suplente.

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.

4.2 O eleitor votará no candidato à representação na Plenária observando o seguinte critério:

a) Cada técnico administrativo votará em um membro técnico administrativo candidato à 
representação na Plenária.

5. Das Inscrições

5.1 As inscrições para membros técnico administrativos da plenária do curso de Engenharia 
Ambiental e Urbana serão efetuadas mediante preenchimento de formulário próprio na Divisão 
Acadêmica do CECS, conforme período estabelecido no calendário anexo.

5.2 As informações sobre a homologação serão divulgadas através do site do CECS <http://
cecs.ufabc.edu.br/>

5.3 As inscrições efetuadas fora do prazo estabelecido no anexo desse edital serão indeferidas 
pela Comissão Eleitoral.
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5.4 Havendo número menor ou igual de inscritos em relação ao número de membros 
necessários para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, 
homologando os inscritos, como membros titulares da Plenária do curso de Engenharia 
Ambiental e Urbana.

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 vedado aos candidatos na campanha eleitoral:

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

b) o uso da rede interna de Informática da UFABC (e-mails ou sites residentes no servidor da 
UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha eleitoral;

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

d) 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 e a divulgação dos resultados serão realizadas após o encerramento 
das eleições, em sessão pública, em 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 Acadêmica do CECS, 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 curso de 
Engenharia Ambiental e Urbana, ata circunstanciada da sessão de apuração dos votos, 
contendo os nomes dos eleitos e o total dos votos brancos e nulos.
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8.4. Em caso de empate no resultado da eleição de representação técnico-administrativa, 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 para titulares 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 Acadêmica do CECS, no câmpus Santo André - 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 por meio 
do site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>.

10. Das Disposições Gerais

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, antes da 
abertura do período de inscrições.

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

10.3 Após a homologação do resultado, a Comissão Eleitoral enviará toda documentação do 
pleito à Reitoria.

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

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Urbana

Anexo I

Data Atividade

04/06/13 Publicação do Edital no Boletim de Serviço

04/06/13 Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral 
no Boletim de Serviço

05/06 a 14/06/13 Período de inscrições na Divisão Acadêmica do CECS em 
Santo André e em São Bernardo do Campo das 8h às 17h
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17/06/13 Publicação das inscrições deferidas

18/06/13 Interposição de recursos

19/06/13  Homologação das inscrições

20/06/13 a 26/06/13 Campanha Eleitoral

27/06/13 Eleições nos campus Santo André e São Bernardo do 
Campo

28/06/13 Apuração dos votos 

28/06/13 Resultado preliminar

01/07/13 Interposição de recursos

02/07/13 Homologação do resultado da eleição

Edital nº 01/2013 – Representação Técnico Administrativo para a composição 
da Plenária do Curso de Engenharia Biomédica

A Coordenação do curso de Engenharia Biomédica, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o processo para a composição das representações dos técnico-administrativos na 
Plenária do curso de Engenharia Biomédica, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 
de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1.Os técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros técnico-
administrativos para representação na Plenária do Curso de Engenharia Biomédica.

1.2.São elegíveis para representação na Plenária quaisquer técnico administrativo que:

I.Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II.Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010;

III.Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3 Cronograma no anexo I.

2. Da Plenária

2.1 A Plenária do curso de Engenharia Biomédica será composta, conforme estabelece a 
Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010, por:

I. todos os docentes credenciados no curso de Engenharia Biomédica;

II. pela representação discente constituída de até 20% (número inteiro mais próximo) do total 
de membros da Plenária e;
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III. pela representação dos técnico-administrativos constituída de até 10% (número inteiro 
mais próximo) do total de membros da Plenária.

2.2 A representação dos discentes na Plenária será de um ano, podendo ter uma recondução.

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 do curso de Engenharia Biomédica 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 do CECS < http://cecs.ufabc.edu.br/>, 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;
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. 2 (dois) representantes docentes credenciados, sendo um titular e um suplente;

II. o presidente da comissão será nomeado entre a representação dos docentes;

III. 2 (dois) representantes discentes, sendo um titular e um suplente, e;

IV. 2 (dois) representantes técnico-administrativos, sendo um titular e um suplente.

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.
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4.2 O eleitor votará no candidato à representação na Plenária observando o seguinte critério:

a) Cada técnico administrativo votará em um membro técnico administrativo candidato à 
representação na Plenária.

5. Das Inscrições

5.1 As inscrições para membros técnico administrativos da plenária do curso de Engenharia 
Biomédica serão efetuadas mediante preenchimento de formulário próprio na Divisão 
Acadêmica do CECS, conforme período estabelecido no calendário anexo.

5.2 As informações sobre a homologação serão divulgadas através do site do CECS <http://
cecs.ufabc.edu.br/>

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

5.4 Havendo número menor ou igual de inscritos em relação ao número de membros 
necessários para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, 
homologando os inscritos, como membros titulares da Plenária do curso de Engenharia 
Biomédica.

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 vedado aos candidatos na campanha eleitoral:

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

b) o uso da rede interna de Informática da UFABC (e-mails ou sites residentes no servidor da 
UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha eleitoral;

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

d) 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.
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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 e a divulgação dos resultados serão realizadas após o encerramento 
das eleições, em sessão pública, em 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 Acadêmica do CECS, 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 curso de 
Engenharia Biomédica, 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 técnico-administrativa, 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 para titulares 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 Acadêmica do CECS, no câmpus Santo André - 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 por meio 
do site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>.

10. Das Disposições Gerais

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, antes da 
abertura do período de inscrições.

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

10.3 Após a homologação do resultado, a Comissão Eleitoral enviará toda documentação do 
pleito à Reitoria.
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10.4 Os casos omissos nesta resolução serão resolvidos pela Comissão Eleitoral.

EMERY CLEITON CABRAL CORREIA LINS
Coordenador do Curso de Engenharia Biomédica

Anexo I

Data Atividade

04/06/13 Publicação do Edital no Boletim de Serviço

04/06/13 Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral 
no Boletim de Serviço

05/06 a 14/06/13 Período de inscrições na Divisão Acadêmica do CECS em 
Santo André e em São Bernardo do Campo das 8h às 17h

17/06/13 Publicação das inscrições deferidas

18/06/13 Interposição de recursos

19/06/13  Homologação das inscrições

20/06/13 a 26/06/13 Campanha Eleitoral

27/06/13 Eleições nos campus Santo André e São Bernardo do 
Campo

28/06/13 Apuração dos votos 

28/06/13 Resultado preliminar

01/07/13 Interposição de recursos

02/07/13 Homologação do resultado da eleição

Edital nº 01/2013 – Representação Técnico Administrativo para a composição 
da Plenária do Curso de Engenharia de Energia

A Coordenação do curso de Engenharia de Energia, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o processo para a composição das representações dos técnico-administrativos na 
Plenária do curso de Engenharia de Energia, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 
de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1.Os técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros técnico-
administrativos para representação na Plenária do Curso de Engenharia de Energia.

1.2.São elegíveis para representação na Plenária quaisquer técnico administrativo que:

I.Estejam em efetivo exercício na UFABC;



Pág. 46

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 280 - 04 de junho de 2013

II.Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010;

III.Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3 Cronograma no anexo I.

2. Da Plenária

2.1 A Plenária do curso de Engenharia de Energia será composta, conforme estabelece a 
Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010, por:

I. todos os docentes credenciados no curso de Engenharia de Energia;

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 A representação dos discentes na Plenária será de um ano, podendo ter uma recondução.

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 do curso de Engenharia de Energia 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 do CECS < http://cecs.ufabc.edu.br/>, 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;

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:
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I. 2 (dois) representantes docentes credenciados, sendo um titular e um suplente;

II. o presidente da comissão será nomeado entre a representação dos docentes;

III. 1 (um) representante discente e;

IV. 2 (dois) representantes técnico-administrativos, sendo um titular e um suplente.

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.

4.2 O eleitor votará no candidato à representação na Plenária observando o seguinte critério:

a) Cada técnico administrativo votará em um membro técnico administrativo candidato à 
representação na Plenária.

5. Das Inscrições

5.1 As inscrições para membros técnico administrativos da plenária do curso de Engenharia de 
Energia serão efetuadas mediante preenchimento de formulário próprio na Divisão Acadêmica 
do CECS, conforme período estabelecido no calendário anexo.

5.2 As informações sobre a homologação serão divulgadas através do site do CECS <http://
cecs.ufabc.edu.br/>

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

5.4 Havendo número menor ou igual de inscritos em relação ao número de membros 
necessários para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, 
homologando os inscritos, como membros titulares da Plenária do curso de Engenharia de 
Energia.

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 vedado aos candidatos na campanha eleitoral:

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

b) o uso da rede interna de Informática da UFABC (e-mails ou sites residentes no servidor da 
UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha eleitoral;
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c) praticar atos de campanha que danifiquem o patrimônio da UFABC, tais como pichação e/ 
ou fixação de material em paredes, muros ou pisos;

d) 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 e a divulgação dos resultados serão realizadas após o encerramento 
das eleições, em sessão pública, em 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 Acadêmica do CECS, 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 curso de 
Engenharia de Energia, 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 técnico-administrativa, 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 para titulares 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 Acadêmica do CECS, no câmpus Santo André - Bloco A.

9.2 Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser protocolados no prazo máximo de 
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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 por meio 
do site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>.

10. Das Disposições Gerais

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, antes da 
abertura do período de inscrições.

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

10.3 Após a homologação do resultado, a Comissão Eleitoral enviará toda documentação do 
pleito à Reitoria.

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

CRISTINA AUTUORI TOMAZETI
Coordenador do Curso de Engenharia de Energia

Anexo I

Data Atividade

04/06/13 Publicação do Edital no Boletim de Serviço

04/06/13 Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral 
no Boletim de Serviço

05/06 a 14/06/13 Período de inscrições na Divisão Acadêmica do CECS em 
Santo André e em São Bernardo do Campo das 8h às 17h

17/06/13 Publicação das inscrições deferidas

18/06/13 Interposição de recursos

19/06/13  Homologação das inscrições

20/06/13 a 26/06/13 Campanha Eleitoral

27/06/13 Eleições nos campus Santo André e São Bernardo do 
Campo

28/06/13 Apuração dos votos 

28/06/13 Resultado preliminar

01/07/13 Interposição de recursos

02/07/13 Homologação do resultado da eleição
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Edital nº 01/2013 – Representação Técnico Administrativo para a composição 
da Plenária do Curso de Engenharia de Gestão

A Coordenação do curso de Engenharia de Gestão, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo para a composição das representações dos técnico-administrativos na 
Plenária do curso de Engenharia de Gestão, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 
de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1.Os técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros técnico-
administrativos para representação na Plenária do Curso de Engenharia de Gestão.

1.2.São elegíveis para representação na Plenária quaisquer técnico administrativo que:

I.Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II.Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010;

III.Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3 Cronograma no anexo I.

2. Da Plenária

2.1 A Plenária do curso de Engenharia de Gestão será composta, conforme estabelece a 
Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010, por:

I. todos os docentes credenciados no curso de Engenharia de Gestão;

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 A representação dos discentes na Plenária será de um ano, podendo ter uma recondução.

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 do curso de Engenharia de Gestão nomeará a Comissão Eleitoral cuja 
competência será:

I. Cumprir e fazer cumprir esse Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições;



Pág. 51

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 280 - 04 de junho de 2013

III Divulgar, através de publicação oficial no site do CECS < http://cecs.ufabc.edu.br/>, 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;

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. 2 (dois) representantes docentes credenciados, sendo um titular e um suplente;

II. o presidente da comissão será nomeado entre a representação dos docentes;

III. 1 (um) representante discente;

IV. 2 (dois) representantes técnico-administrativos, sendo um titular e um suplente.

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.

4.2 O eleitor votará no candidato à representação na Plenária observando o seguinte critério:

a) Cada técnico administrativo votará em um membro técnico administrativo candidato à 
representação na Plenária.

5. Das Inscrições

5.1 As inscrições para membros técnico administrativos da plenária do curso de Engenharia de 
Gestão serão efetuadas mediante preenchimento de formulário próprio na Divisão Acadêmica 
do CECS, conforme período estabelecido no calendário anexo.

5.2 As informações sobre a homologação serão divulgadas através do site do CECS <http://
cecs.ufabc.edu.br/>

5.3 As inscrições efetuadas fora do prazo estabelecido no anexo desse edital serão indeferidas 
pela Comissão Eleitoral.
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5.4 Havendo número menor ou igual de inscritos em relação ao número de membros 
necessários para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, 
homologando os inscritos, como membros titulares da Plenária do curso de Engenharia de 
Gestão.

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 vedado aos candidatos na campanha eleitoral:

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

b) o uso da rede interna de Informática da UFABC (e-mails ou sites residentes no servidor da 
UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha eleitoral;

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

d) 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 e a divulgação dos resultados serão realizadas após o encerramento 
das eleições, em sessão pública, em 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 Acadêmica do CECS, 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 curso de 
Engenharia de Gestão, ata circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os 
nomes dos eleitos e o total dos votos brancos e nulos.
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8.4. Em caso de empate no resultado da eleição de representação técnico-administrativa, 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 para titulares 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 Acadêmica do CECS, no câmpus Santo André - 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 por meio 
do site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>.

10. Das Disposições Gerais

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, antes da 
abertura do período de inscrições.

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

10.3 Após a homologação do resultado, a Comissão Eleitoral enviará toda documentação do 
pleito à Reitoria.

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

JABRA HABER
Coordenador do Curso de Engenharia de Gestão

Anexo I

Data Atividade

04/06/13 Publicação do Edital no Boletim de Serviço

04/06/13 Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral 
no Boletim de Serviço

05/06 a 14/06/13 Período de inscrições na Divisão Acadêmica do CECS em 
Santo André e em São Bernardo do Campo das 8h às 17h

17/06/13 Publicação das inscrições deferidas
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18/06/13 Interposição de recursos

19/06/13  Homologação das inscrições

20/06/13 a 26/06/13 Campanha Eleitoral

27/06/13 Eleições nos campus Santo André e São Bernardo do 
Campo

28/06/13 Apuração dos votos 

28/06/13 Resultado preliminar

01/07/13 Interposição de recursos

02/07/13 Homologação do resultado da eleição

Edital nº 01/2013 – Representação Técnico Administrativo para a composição 
da Plenária do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e 
Robótica

A Coordenação do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, no uso 
de suas atribuições legais, torna público o processo para a composição das representações dos 
técnico-administrativos na Plenária do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e 
Robótica, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1.Os técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros técnico-
administrativos para representação na Plenária do Curso de Engenharia de Instrumentação, 
Automação e Robótica.

1.2.São elegíveis para representação na Plenária quaisquer técnico administrativo que:

I.Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II.Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010;

III.Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3 Cronograma no anexo I.

2. Da Plenária

2.1 A Plenária do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica será composta, 
conforme estabelece a Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010, por:

I. todos os docentes credenciados no curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e 
Robótica;

II. pela representação discente constituída de até 20% (número inteiro mais próximo) do total 
de membros da Plenária e;
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III. pela representação dos técnico-administrativos constituída de até 10% (número inteiro 
mais próximo) do total de membros da Plenária.

2.2 A representação dos discentes na Plenária será de um ano, podendo ter uma recondução.

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 do curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica 
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 do CECS < http://cecs.ufabc.edu.br/>, 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;

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. 2 (dois) representantes docentes credenciados, sendo um titular e um suplente;

II. o presidente da comissão será nomeado entre a representação dos docentes;

III. 2 (dois) representantes discentes, sendo um titular e um suplente, e;

IV. 2 (dois) representantes técnico-administrativos, sendo um titular e um suplente.

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.

4.2 O eleitor votará no candidato à representação na Plenária observando o seguinte critério:
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a) Cada técnico administrativo votará em um membro técnico administrativo candidato à 
representação na Plenária.

5. Das Inscrições

5.1 As inscrições para membros técnicoadministrativos da plenária do curso de Engenharia de 
Instrumentação, Automação e Robótica serão efetuadas mediante preenchimento de formulário 
próprio na Divisão Acadêmica do CECS, conforme período estabelecido no calendário anexo.

5.2 As informações sobre a homologação serão divulgadas através do site do CECS <http://
cecs.ufabc.edu.br/>

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

5.4 Havendo número menor ou igual de inscritos em relação ao número de membros 
necessários para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, 
homologando os inscritos, como membros titulares da Plenária do curso de Engenharia de 
Instrumentação, Automação e Robótica.

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 vedado aos candidatos na campanha eleitoral:

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

b) o uso da rede interna de Informática da UFABC (e-mails ou sites residentes no servidor da 
UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha eleitoral;

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

d) 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 
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período de votação.

8. Da apuração

8.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas após o encerramento 
das eleições, em sessão pública, em 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 Acadêmica do CECS, 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 curso de 
Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, 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 técnico-administrativa, 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 para titulares 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 Acadêmica do CECS, no câmpus Santo André - 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 por meio 
do site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>. 

10. Das Disposições Gerais

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, antes da 
abertura do período de inscrições.

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

10.3 Após a homologação do resultado, a Comissão Eleitoral enviará toda documentação do 
pleito à Reitoria.

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

MARCOS ROBERTO DA ROCHA GESUALDI
Coordenador do Curso de Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica
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Anexo I

Data Atividade

04/06/13 Publicação do Edital no Boletim de Serviço

04/06/13 Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral 
no Boletim de Serviço

05/06 a 14/06/13 Período de inscrições na Divisão Acadêmica do CECS em 
Santo André e em São Bernardo do Campo das 8h às 17h

17/06/13 Publicação das inscrições deferidas

18/06/13 Interposição de recursos

19/06/13  Homologação das inscrições

20/06/13 a 26/06/13 Campanha Eleitoral

27/06/13 Eleições nos campus Santo André e São Bernardo do 
Campo

28/06/13 Apuração dos votos 

28/06/13 Resultado preliminar

01/07/13 Interposição de recursos

02/07/13 Homologação do resultado da eleição

Edital nº 01/2013 – Representação Discente e Técnico Administrativo para a 
composição da Plenária do Curso de Engenharia de Informação

A Coordenação do curso de Engenharia de Informação, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o processo para a composição das representações dos discentes e dos técnico-
administrativos na Plenária do curso de Engenharia de Informação, conforme disposições da 
Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1.Os discentes matriculados ou com reserva de vaga no curso de Engenharia de Informação 
elegerão os membros discentes para representação na Plenária do respectivo curso.

1.2.Os técnico-administrativos em efetividade de funções elegerão os membros técnico-
administrativos para representação na Plenária do Curso de Engenharia de Informação.

1.3.São elegíveis para representação na Plenária quaisquer discentes do curso de Engenharia 
de informação que: 

I.Estejam matriculados regularmente ou com reserva de vaga no respectivo curso; 

II.Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010;
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III.Não pertençam à Comissão Eleitoral. 

1.4.São elegíveis para representação na Plenária quaisquer técnico administrativo que:

I.Estejam em efetivo exercício na UFABC;

II.Preencham os requisitos estabelecidos na Resolução do ConsEP nº 74 de 16/08/2010;

III.Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.5 Cronograma no anexo I.

2. Da Plenária

2.1 A Plenária do curso de Engenharia de Informação será composta, conforme estabelece a 
Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010, por:

I. todos os docentes credenciados no curso de Engenharia de Informação;

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 A representação dos discentes na Plenária será de um ano, podendo ter uma recondução.

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 do curso de Engenharia de Informação 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 do CECS < http://cecs.ufabc.edu.br/>, 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;

VI. Compor as seções eleitorais com seus respectivos membros e nomear seus
presidentes;
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VII. Homologar, proclamar e divulgar os resultados e,

VIII. Elaborar o Relatório Final.

3.2 A Comissão Eleitoral será composta por:

I. 2 (dois) representantes docentes credenciados, sendo um titular e um suplente;

II. o presidente da comissão será nomeado entre a representação dos docentes;

III. 2 (dois) representantes discentes, sendo um titular e um suplente, e;

IV. 2 (dois) representantes técnico-administrativos, sendo um titular e um suplente.

3.3 Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis.

4. Do Colégio Eleitoral

4.1 Serão considerados eleitores discentes todos os alunos devidamente matriculados ou com 
reserva de vaga no curso de Engenharia de Informação.

4.2 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 no candidato à representação na Plenária observando o seguinte critério:

a) Cada aluno votará somente em uma chapa discente composta por um titular e um 
suplente.

b) Cada técnico administrativo votará em um membro técnico administrativo candidato à 
representação na Plenária.

5. Das Inscrições

5.1 As inscrições para membros discentes da plenária do curso de Engenharia de Informação 
serão efetuadas mediante preenchimento de formulário próprio na Divisão Acadêmica do 
CECS, conforme período estabelecido no calendário anexo.

5.2 As inscrições para membros técnico administrativos da plenária do curso de Engenharia 
de Informação serão efetuadas mediante preenchimento de formulário próprio na Divisão 
Acadêmica do CECS, conforme período estabelecido no calendário anexo.

5.3 As informações sobre a homologação serão divulgadas através do site do CECS <http://
cecs.ufabc.edu.br/>

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

5.4 Havendo número menor ou igual de inscritos em relação ao número de membros 
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necessários para compor as representações na Plenária o processo eleitoral se encerra, 
homologando os inscritos, como membros titulares da Plenária do curso de Engenharia de 
Informação.

5.5 No caso de técnico-administrativo que também seja aluno, este deverá inscrever-se em 
apenas uma das categorias (discente ou técnico-administrativo), após a inscrição terá direito a 
votar na categoria escolhida.

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 vedado aos candidatos na campanha eleitoral:

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

b) o uso da rede interna de Informática da UFABC (e-mails ou sites residentes no servidor da 
UFABC, com destino e/ou visibilidade à comunidade da UFABC) para campanha eleitoral;

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

d) 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 e a divulgação dos resultados serão realizadas após o encerramento 
das eleições, em sessão pública, em 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 Acadêmica do CECS, 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 
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de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar ao Coordenador do curso de 
Engenharia de Informação, 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 técnico-administrativa, serão 
utilizados os seguintes critérios de desempate:

I- maior tempo de efetivo exercício na UFABC;

II- persistindo o empate, maior idade;

8.5. Em caso de empate no resultado da eleição de representação dos discentes, serão 
utilizados os seguintes critérios de desempate:

I- maior coeficiente de progressão na UFABC;

II- persistindo o empate, maior idade;

8.6. Serão considerados eleitos para titulares 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 Acadêmica do CECS, no câmpus Santo André - 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 por meio 
do site do CECS <http://cecs.ufabc.edu.br/>.

10. Das Disposições Gerais

10.1 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, antes da 
abertura do período de inscrições.

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

10.3 Após a homologação do resultado, a Comissão Eleitoral enviará toda documentação do 
pleito à Reitoria.

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

LUIZ HENRIQUE BONANI DO NASCIMENTO
Coordenador do Curso de Engenharia de Informação
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Anexo I

Data Atividade

04/06/13 Publicação do Edital no Boletim de Serviço

04/06/13 Publicação da Portaria de Nomeação da Comissão Eleitoral 
no Boletim de Serviço

05/06 a 14/06/13 Período de inscrições na Divisão Acadêmica do CECS em 
Santo André e em São Bernardo do Campo das 8h às 17h

17/06/13 Publicação das inscrições deferidas

18/06/13 Interposição de recursos

19/06/13  Homologação das inscrições

20/06/13 a 26/06/13 Campanha Eleitoral

27/06/13 Eleições nos campus Santo André e São Bernardo do 
Campo

28/06/13 Apuração dos votos 

28/06/13 Resultado preliminar

01/07/13 Interposição de recursos

02/07/13 Homologação do resultado da eleição
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CMCC

PORTARIA N° 20 – 23 DE MAIO DE 2013

O VICE-Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela Portaria 
nº 304, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 14 de julho de 2011, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os seguintes professores e a servidora técnica-administrativa para a composição 
da Comissão de Organização do evento Semana do CMCC 2013:

- Cristiane Castellani C. Santos (servidora técnica-administrativa)

- Debora Maria Rossi de Medeiros (área computação)

- Fabrício Olivetti de França (área computação)

- Alexandre Noma (área computação)

- Wellington Assunção (área matemática)

- Francisco José Brabo Bezerra (área licenciatura matemática)

- Erika Reime Kinjo (pós-doutoranda/área cognição)

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

EDSON PINHEIRO PIMENTEL
Diretor em exercício
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COMISSÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS 
INGRESSANTES PELO SISU 

PORTARIA Nº 14 – 27 de maio 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 ingressantes pelo Sistema de Seleção 
Unificada / SiSU – MEC efetuadas entre os dias 20 de maio e 24 de maio 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


