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

Referências:

Lei nº 4.965, de 5 de maio de 1966.

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

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

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

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

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

Data de publicação do Boletim Envio das matérias

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

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

Produção e Edição
Assessoria de Comunicação e Imprensa

4437-8450 / 4437-8498
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Matérias publicadas no Diário Oficial da União indicam 
dia, seção e página de veiculação. Consultas à íntegra dos textos estão disponíveis 

no site da Imprensa Nacional (www.in.gov.br).
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 185 – 10 DE JUNHO 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:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 104/PROAD, de 23 de fevereiro de 2012, publicada no Boletim de 
Serviço nº 206, de 29 de fevereiro de 2013, página 19.

Art. 2º - Designar o servidor Daniel Ferraresi Araújo Silva, SIAPE nº 1569483, para exercer 
o encargo de substituto eventual da Chefe da Seção de Frequência, código FG-4, durante os 
afastamentos e impedimentos regulares da titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Renata Ayres Rocha
Cargo: Professor 3º Grau
Função: Não tem 
Matrícula SIAPE: 1761015
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Everaldo Carlos Venancio 
Função Substituída: Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Materiais
Código da Função: FCC
Ato da designação de substituição: Portaria nº 740 de 01/10/2012, publicada no Boletim de 
Serviço nº238 em 10/10/2012.
Período de Afastamento: 10/06/2013 a 11/06/2013
Motivo do Afastamento: Afastamento para participação no VII Workshop de Nanotecnologia 
Aplicada ao Agronegócio
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Maria Eunice Ribeiro do Nascimento
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1680311
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Alessandra de Castilho
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Função Substituída: Chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa 
Código da Função: CD-4
Ato da designação de substituição: Portaria da PROAD nº 144 de 13/05/2013, publicada no 
B.S nº 276 de 17/05/2013.
Período de Afastamento: 05/06/2013 a 7/06/2013
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Isabel Bezerra de Lima Franca
Cargo: Programador Visual
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 2875411
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Sandra Felix dos Santos
Função Substituída: Chefe da Divisão de Programação Visual
Código da Função: FG-3
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº167 de  23/05/2013, publicada no 
Boletim de Serviço nº279 em 23/05/2013
Período do Afastamento: 03/06/2013 a 05/07/2013
Motivo do Afastamento: Licença para tratamento de saúde
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Fábio Borges
Cargo: Contador
Função: FG-4 – Chefe da Seção de Gestão Orçamentária e Fiscal
Matrícula SIAPE: 1534896
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Robson Moreno Piva
Função Substituída: Chefe da Divisão de Contabilidade
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria nº 227 de 28/05/2012, publicada no Boletim de 
Serviço nº 220 de 06/06/2012.
Período de Afastamento: 17/06/2013 a 28/06/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Vanessa Elena Bonfim
Cargo: Administradora
Função: FG-1 Coordenadora de Planejamento e Acompanhamento Econômico da PROPLADI
Matrícula SIAPE: 1534033
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Alda Maria Napolitano Sanchez
Função Substituída: Coordenadora Geral de Planejamento
Código da Função: CD-4
Ato da designação de substituição: Portaria nº 264 de 28/06/2012, publicada no DOU em 
02/07/2012
Período de Afastamento: 17/06/2013 a 28/06/2013
Motivo do Afastamento: Férias
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Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA - RETIFICAÇÃO

Nome do Servidor: Marcos de Abreu Avila
Cargo: Professor 3° Grau
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1671599
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Humberto Nayouki Yoshimura
Função Substituída: Coordenador do Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT
Código da Função: CD-3
Ato da designação de substituição: Portaria nº 302 de 16/05/2013, publicada no DOU em 
20/05/2013.
Período do Afastamento: 09/06/2013 a 11/06/2013(férias); 12/06/2013 a 14/06/2013 e de 
17/06/2013 a 21/06/2013 
Motivo do Afastamento: Férias e Afastamento Internacional
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005



Pág. 8

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 284 - 18 de junho de 2013

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PÓS GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS

EDITAL Nº 01/2013

Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado em Nanociências e Materiais Avançados
3º Quadrimestre de 2013

O Curso de Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da Universidade Federal do 
ABC (PPG-Nano/UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos ao 
ingresso no Mestrado e Doutorado Acadêmico “Stricto Sensu” com início previsto para setembro 
de 2013 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, a qual será 
presidida pelo coordenador da Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados, Prof. 
Dr. Fabio Furlan Ferreira (SIAPE nº 1734908) juntamente com o Prof. Dr. Alexandre José de 
Castro Lanfredi (SIAPE nº 2604128), Prof. Dr. Alexandre Reily Rocha (CPF nº 287249288-
79), Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda, (SIAPE nº 1696627), Prof. Dr. Carlos Triveño Rios 
(SIAPE nº 1646041), Prof. Dr. Everaldo Carlos Venâncio (SIAPE nº 2604737) e Prof. Dr. Gerson 
Luiz Mantovani (SIAPE n 1730523).

1.2 Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem comprovar, na ocasião da 
solicitação de inscrição, a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, 
em qualquer área de conhecimento afim às Nanociências e Materiais Avançados, a critério da 
Comissão de Seleção, até a data da matrícula no curso.

1.3 A seleção dos candidatos será realizada a partir da prova escrita, análise de currículo, 
análise do histórico da graduação, análise do histórico do mestrado (para doutorado, 
excetuando-se o caso de doutorado direto) e de duas cartas de recomendação.

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

1.5 É necessário para o ingresso na Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados 
da UFABC o aceite de um orientador pertencente ao quadro de orientadores permanentes 
cadastrados na Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC (disponível 
na página http://nano.ufabc.edu.br “link” Docentes - Permanentes), com ciência manifesta do 
respectivo orientador.

1.6  Os candidatos que não satisfaçam o item 1.5 serão analisados em igualdade de condições 
entre os demais candidatos, sendo sua orientação regida pelo Artigo 12, Parágrafo único, 
das normas internas da Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC 
(disponível na página http://nano.ufabc.edu.br “link” Documentos).

1.7 Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
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2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1  O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o terceiro quadrimestre de 2013 
é apresentado abaixo:

Prazo de inscrição 19/06/2013 a 25/07/2013

Divulgação das inscrições homologadas 29/07/2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 30/07/2013

Resultado dos recursos das inscrições 02/08/2013

Prova escrita 05/08/2013

Divulgação do resultado final 14/08/2013

Matrícula 10/09/2013 a 12/09/2013

Ajuste de matrícula 16/09/2013 a 17/09/2013

Aprovação das matrículas pela Coordenação 18/09/2013 a 20/09/2013

Início das aulas 16/09/2013

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1  Serão oferecidas 16 (dezesseis) vagas de Mestrado. O número exato de vagas poderá 
sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

3.2  Serão oferecidas 08 (oito) vagas de Doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO

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

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida; (http://nano.ufabc.edu.br/docs/form_inscricao.
doc);

II. Cópia do RG e CPF;

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

IV. Cópia do histórico escolar da graduação;

V. Caso tenha feito alguma Pós Graduação, cópia do(s) certificado(s) de                conclusão 
e respectivo(s) histórico(s);
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VI. Currículo atualizado (preferencialmente, modelo Lattes) do candidato;

VII. Duas cartas de recomendações. 
(http://nano.ufabc.edu.br/docs/recomendacao-en.doc).

VIII. Formulário de Aceite do Aluno pelo Orientador, preenchido e assinado pelo Orientador;

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado (preferencialmente em formato “.zip”; não serão aceitos arquivos com extensão 
“.rar”), para o e-mail: selecao.nano@ufabc.edu.br, com o assunto: “Inscrição – PPG-Nano – nome 
completo do candidato”.

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1 Dos Critérios de Seleção
O processo seletivo para o ingresso na Pós Graduação em Nanociências e Materiais 
Avançados é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do 
curso. Os critérios de seleção e classificação serão baseados em:

I. Prova escrita (30%)

II. Análise de currículo (30%)

III. Análise do Histórico escolar (30%)

IV. Análise das cartas de recomendação (10%)

5.1.1 Prova escrita
O exame escrito será constituído por um conjunto de questões dissertativas relacionadas 
às Nanociências e Materiais Avançados, solicitando ao candidato a compreensão de seus 
princípios e aplicações práticas. O exame escrito tem caráter eliminatório, sendo também 
considerado para a classificação final e concessão de bolsas de estudo aos candidatos que 
fizeram a solicitação no preenchimento do formulário de inscrição. Os candidatos deverão 
efetuar a prova referente a todas as áreas do programa de Pós Graduação em Nanociências 
e Materiais Avançados sendo classificados os que obtiverem nota igual ou superior à nota de 
corte estabelecida pela comissão de seleção.  Candidatos que sejam alunos do programa e 
que tenham concluído ou estão em vias de finalização do mestrado podem efetuar a prova 
escrita para classificação de bolsas no doutorado. Entretanto, caso a nota tenha sido inferior 
à nota de corte, poderão permanecer no programa sem a alocação de bolsa institucional 
(UFABC), CNPq ou CAPES. Para a obtenção dessas bolsas, esses candidatos deverão 
participar do processo seletivo seguinte. 
O exame será realizado no “Câmpus” Santo André da UFABC em sala e horário a serem 
definidos e que serão divulgados através do endereço http://nano.ufabc.edu.br.
É de inteira responsabilidade de o candidato verificar a sala e horário da realização do exame 
escrito.
Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados, ou não comparecem, ao 
local da prova escrita.
Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo poderão solicitar à 
Coordenação da Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados a realização do 
exame escrito em sua instituição de origem. Para tanto, devem entrar em contato por meio 
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do endereço eletrônico selecao.nano@ufabc.edu.br até a data de 25/07/2013.

5.1.2 Instruções para a prova escrita
A prova escrita será constituída de questões referentes aos artigos abaixo, de acordo com as 
linhas de pesquisa da Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados:

• Materiais Funcionais (“Nanowire photonics”, Nature Photonics 3, 2009, pp 569 – 576, 
DOI: 10.1038/nphoton.2009.184);

• Polímeros (“Effect of organoclay structure on nylon 6 nanocomposite morphology and 
properties”, Polymer 43, 2002, pp 5915–5933, DOI: 10.1016/S0032-3861(02)00400-7);

• Simulação e Modelagem (“Nonlinear material behaviour of spider silk yields robust webs”, 
Nature 482, 2012, pp 72–76, DOI:10.1038/nature10739)
Durante a execução da prova escrita, não será permitida a consulta a nenhum material 
didático, exceto aos artigos disponibilizados nesta página e impressos previamente desde 
que não contenham nenhuma anotação. Anotações prévias nos artigos, ou durante a 
execução da prova, invalidarão a mesma. Os artigos deverão ser entregues juntamente 
com as folhas de resposta ao final do tempo de execução da prova escrita.

5.1.3 Carta de recomendação
As cartas de recomendação deverão ser enviadas para o endereço eletrônico selecao.
nano@ufabc.edu.br (diretamente pela pessoa que recomenda o candidato, preferencialmente 
através de sua conta de e-mail profissional ou institucional do recomendante, sem cópia para 
o candidato), com assunto: “Recomendação - PPG-Nano - nome completo do candidato”. As 
cartas devem ser enviadas durante o período de inscrição. As cartas que chegarem após o 
período de inscrição não serão aceitas para o processo seletivo.

5.1.4 Prova específica / proficiência 
Após a seleção, os candidatos aprovados deverão realizar exame de suficiência em língua 
estrangeira – inglês, conforme Artigos 40 até 43, das normas internas da Pós Graduação em 
Nanociências e Materiais Avançados da UFABC (disponível na página http://nano.ufabc.edu.
br “link” Documentos).

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

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

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;
É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial 
da Universidade Federal do ABC (http://www.ufabc.edu.br) e na página eletrônica da Pós 
Graduação em Nanociências e Materiais Avançados (http://nano.ufabc.edu.br).

7. DO RESULTADO
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O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página da Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC na 
Internet, no endereço http://nano.ufabc.edu.br.

8. DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 
Pós Graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, Bloco B, 8º 
andar, no período de 10 a 12 de setembro de 2013.
A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio punho), 
mediante apresentação de documento original de identificação com foto do representante.
Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os documentos 
indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e 
observar as informações que nele constam, para o 3º quadrimestre de 2013.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação exclusiva 
à Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC (ambas no formulário 
de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob administração da Coordenação do curso, 
concedidas por agências de fomento. As bolsas serão alocadas conforme sua disponibilidade e 
de acordo com as normas internas da Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados 
da UFABC disponíveis em http://nano.ufabc.edu.br “link” Documentos. É previsto que a 
divulgação da lista de alunos contemplados com bolsa de estudo ocorra conjuntamente com a 
divulgação da lista dos alunos aprovados no processo seletivo.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação da Pós 
Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelos telefones: (11) 49960088/0099/0021

FABIO FURLAN FERREIRA
(SIAPE nº 1734908)
Coordenador do Curso de Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

Edital Nº 01/2013 – PGEE – 11/06/2013

Edital de Processo Seletivo para Mestrado Acadêmico

Quadrimestre 2013.3

Normas do processo de seleção para o Curso de Pós-graduação, em nível de mestrado, em 
Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC, com ingresso previsto para setembro de 

2013.

O Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PGEE) da Universidade Federal do ABC 
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(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no 
Mestrado Acadêmico "stricto sensu", com início previsto para setembro de 2013, e estabelece as 
normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, do histórico da 
graduação, da sugestão de projeto de pesquisa e da avaliação por meio de arguição. Os 
candidatos que apresentarem, na inscrição, carta de aceite de orientação de um docente 
cadastrado no curso, conforme modelo (ANEXO 4) serão dispensados da avaliação por meio 
de arguição. 

1.4. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, formada 
pelos servidores docentes do Curso, Alvaro Batista Dietrich, Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho, 
Thales Sousa e Haroldo de Faria Junior e presidida pelo Coordenador do Curso, Edmarcio 
Antonio Belati e, em sua ausência ou impedimento, pelo Vice Coordenador, Carlos Eduardo 
Capovilla.

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

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e previsão de início das aulas é apresentado abaixo.

Evento Data

Período de inscrições  de19/06/2013 a 26/07/2013

Divulgação das inscrições homologadas Até 30/07/2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas Até 02/08/2013

Análise de currículo, histórico escolar e 
sugestão de projeto de pesquisa, de caráter 

classificatório e eliminatório
 de 30/07/2013 a 07/08/2013

Divulgação da lista dos aprovados na primeira 
fase e dos convocados para segunda fase 07/08/2012

Avaliação por meio de arguição de 08/08/2013 a 14/08/2013

Divulgação da lista de classificação 15/08/2013 

Início das aulas previsto para setembro de 2013

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão ofertadas até 12 (doze) vagas. O número exato de vagas poderá sofrer alteração em 
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função da existência de candidatos aptos nos termos deste Edital.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. Documentação necessária para inscrição:

a) Requerimento de inscrição, conforme modelo constante do ANEXO 1 deste edital, 
devidamente preenchido, disponibilizado na página oficial do curso na internet (http://www.
ppgee.ufabc.edu.br);

b) Currículo do candidato no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br/). A Comissão de Seleção 
poderá exigir os comprovantes deste currículo, que deverão ser encaminhados no prazo 
solicitado;

c) Cópia do diploma de graduação ou de certificado de conclusão ou declaração de provável 
formando de curso de graduação reconhecido pelo MEC se brasileiro ou órgão similar se 
estrangeiro;

d) Histórico escolar completo da graduação do candidato;

e) Cópia de documento de identidade (para brasileiros) ou do RNE ou passaporte (para 
estrangeiros);

f) Sugestão de projeto de pesquisa, relacionado com as linhas de pesquisa do Curso (http://
www.ppgee.ufabc.edu.br), com 5 a 10 páginas, escrito com espaçamento duplo, em fonte 
Times New Roman, tamanho 12, com o seguinte conteúdo: (i) Nome do candidato e sugestão 
de três possíveis orientadores dentre os docentes cadastrados no curso, caso tenha o aceite 
de um orientador (carta de aceite – ANEXO 4) informar somente o nome do orientador com a 
descrição “em acordo”; (ii) Linha de Pesquisa; (iii) Título; (iv) Introdução; (v) Objetivos geral e 
específico(s); (vi) Justificativa; (vii) Metodologia; (viii) Referências bibliográficas.
Nota: A sugestão de Projeto de Pesquisa apresentada será utilizada unicamente durante este 
Processo Seletivo, não sendo necessariamente obrigatória sua continuidade ou execução 
durante o curso.

4.2. É IMPORTANTE que o candidato que queira usufruir de BOLSA DE ESTUDOS assinale 
esta opção no requerimento de inscrição. 

4.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade 
do candidato, dispondo a Comissão de Seleção do direito de excluir do processo seletivo o 
candidato que não cumprir com os requisitos deste Edital, não preencher os formulários de 
forma completa e correta ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos. 

4.5. A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições dos candidatos que 
apresentarem a documentação em conformidade com este Edital no período estipulado.

4.5.1. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada na 
página oficial do curso na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br) conforme calendário de 
inscrição (item 2.1 do presente edital).

4.5.2. O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá entrar com recurso conforme 
calendário de inscrição (item 2.1 do presente edital).
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4.6. Toda a documentação necessária para a inscrição deverá ser enviada para o endereço 
eletrônico selecao.poseletrica@ufabc.edu.br, em arquivo digitalizado (em formato “.pdf”) 
sob o assunto: “Inscrição - Processo Seletivo 2013.3 – nome completo do candidato”, até as 
23h59min do dia 26/07/2013, conforme calendário de inscrição (item 2.1 do presente edital). 
Os documentos deverão ser enviados em um único arquivo, compactado em formato “.zip” 
ou “.rar”, organizados em pastas e subpastas. O tamanho do arquivo enviado não deverá 
exceder 7 MB . 

4.6.1. A documentação recebida após a data limite não será analisada e o pedido de 
inscrição do candidato será automaticamente indeferido.

5. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS

5.1. ETAPA 1: CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA

5.1.1. Os critérios para a classificação dos candidatos ao curso de Mestrado do Curso 
de Pós-graduação em Engenharia Elétrica considerarão o mérito acadêmico destes, 
compreendendo a avaliação dos seguintes aspectos:

a) Currículo do candidato;

b) Histórico da graduação;

c) Sugestão de projeto de pesquisa.

5.1.2. O Currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e profissionais 
desenvolvidas pelo candidato, de acordo com o ANEXO 3 deste Edital.

5.1.3. O histórico da graduação será avaliado de forma qualitativa e quantitativa.

5.1.4. A sugestão de projeto de pesquisa será avaliada em relação à sua consistência e 
coerência, particularmente no que se refere às relações entre o problema, objeto, referencial 
teórico e metodologia. 

5.1.5. Serão disponibilizadas para a etapa seguinte do processo seletivo o número limite 
máximo de vagas equivalente a duas vezes o número de vagas oferecidas neste Edital. 
Somente os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 70%, nota de corte, poderão 
passar para ETAPA 2. A lista dos convocados para ETAPA 2 será publicada na página oficial 
do curso na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br) conforme calendário de inscrição 
(item 2.1 do presente edital). Os candidatos que passarem para ETAPA 2, que tenham 
apresentado a carta de aceite do orientador no ato da inscrição, conforme ANEXO 4, estarão 
dispensados desta etapa.5.1.6. Os candidatos classificados na ETAPA 1, que participarão da 
ETAPA 2, serão arguidos por uma banca composta por docentes do Curso, nos horários e 
locais estabelecidos pela Comissão de Seleção e divulgados na página do Curso.

5.1.7. A avaliação da primeira etapa corresponderá a:

a) Currículo: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 1 (um) na avaliação 
final;
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b) Histórico da Graduação: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 2 (dois) 
na avaliação final;

c) Sugestão de Projeto de Pesquisa: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 
1 (um) na avaliação final.

5.2. ETAPA 2: ELIMINATÓRIA

5.2.1. Nesta etapa do processo seletivo será realizada uma avaliação por meio de arguição 
que versará sobre temas envolvendo a intenção de pesquisa, formação do candidato, 
conhecimentos técnico e assuntos pertinentes ao Curso de Pós-graduação, em nível 
Mestrado, em Engenharia Elétrica.

5.2.2. Os candidatos convocados para a avaliação por meio de arguição deverão comparecer 
no local, data e hora determinadas. A arguição terá duração aproximada de 30 minutos por 
candidato. A avaliação da segunda etapa corresponderá a:

a) Arguição: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez);

b) Somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70% na ETAPA 2, nota 
de corte, estarão aptos a compor a lista de aprovados.
Nota: Candidato que reside fora da grande São Paulo poderá fazer a arguição por vídeo 
conferência, cabendo ao candidato a responsabilidade de disponibilizar a sua infraestrutura 
de comunicação.

5.3. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.3.1. A nota final do candidato será obtida pela soma das notas com seus respectivos pesos, 
obtidas na ETAPA 1.

5.3.2. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão 
à seguinte ordem:

1. Maior nota de avaliação de currículo;

2. Maior nota na sugestão de projeto de pesquisa;

3. Maior nota no histórico da graduação;

4. Maior idade. 

5.3.3. O resultado final com a classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente 
das notas finais dos candidatos.

5.3.4. O resultado final com a lista de classificação dos candidatos aprovados no processo 
seletivo com as respectivas pontuações finais será divulgado na página oficial do curso 
na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br) conforme calendário de inscrição (item 2.1 do 
presente edital).

6. DA MATRÍCULA
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6.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 
de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, Bloco 
B, 8º andar, no período de 10 a 12 de setembro de 2013.
A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio 
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do 
representante.
Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os documentos 
indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e 
observar as informações que nele constam, para o 3º quadrimestre de 2013.

7. DAS BOLSAS DE ESTUDO

7.1. Os alunos do Curso que solicitaram bolsa de estudo no formulário de inscrição concorrerão 
a bolsas de estudo, da própria Universidade ou concedidas por órgãos de fomento, sob a 
administração da Coordenação do Curso. 

7.2. As bolsas serão alocadas aos alunos matriculados conforme sua disponibilidade, de acordo 
com os critérios definidos pelas agências financiadoras, pela UFABC e pela Coordenação do 
Curso.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da 
seleção;

b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital;

c) Não realizar à arguição na data, horário e local especificados.

8.2 Casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

8.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

a) Telefone: (11) 49960088/0099/0021

b) Na internet: http://www.ppgee.ufabc.edu.br

ANEXO 1

Requerimento de Inscrição

Eu (nome por extenso) __________________________________________________________
requeiro minha INSCRIÇÃO no Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal do ABC, em nível Mestrado, para ingresso previsto para setembro de  2013, conforme os 
dados abaixo:

Projeto de pesquisa sugerido (título): _______________________________________
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Linha de pesquisa: (   ) Sistemas Elétricos e Eletrônicos;  (   ) Modelagem e Simulação 
Computacionais.

Orientador (assinale e complete uma das alternativas) 

(   )Professor que aceitou ser o orientador

1 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(   )Sugestão de 3 (três) orientadores(as) pertencentes ao Curso:

1 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I. DADOS PESSOAIS:  

Data de Nascimento: ______/_____/_____.   Sexo  [  ] M     [  ] F 

CPF:________________________

Documento de Identidade: tipo: RG [   ]  RNE [   ]  Passaporte [   ]  Nº:___________UF: _______

Local de Nascimento: ________________________________ UF _______ País: 
______________________________

Endereço: ______________________________________nº __________ apto: ____________

Bairro: ___________________ Cidade: __________________CEP: ________- ____. UF: _____

Fone: (___) _______________________  Celular: (____) _____________________

E-mail (em letra de forma) ______________________________________________________

II. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Nome da Instituição: _______________________________________ 

Data de início do Curso: _____/_____/_____.

Título Obtido: _____________________________________________ 

Data da conclusão do Curso: ____/_____/_____

III. DADOS PROFISSIONAIS ATUAIS:

Local de Trabalho: _____________________________________________ 



Pág. 19

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 284 - 18 de junho de 2013

Data de ingresso: _____ /_____/ ________ 

Cargo: ______________________________________________________ 

Carga horária: _______________________

IV. INTERESSE POR BOLSA DE ESTUDOS: [     ] SIM  [    ] NÃO

Declaro concordar com os termos do Regimento Interno da Pós-Graduação da UFABC e das 
Normas Internas do Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.

Santo André, _______/ ________/ _______.

 Assinatura: __________________________________________
 
ANEXO 2

Orientadores Credenciados

AHDA PIONKOSKI GRILO PAVANI 

ALVARO BATISTA DIETRICH

ALFEU JOÃOZINHO SGUAREZI FILHO  

CARLOS ALBERTO DOS REIS FILHO

CARLOS EDUARDO CAPOVILLA

CLAUDIONOR FRANCISCO DO NASCIMENTO 

DENISE CRIADO PEREIRA DE SOUZA

EDMARCIO ANTONIO BELATI

FABIANO FRAGOSO COSTA

HAROLDO DE FARIA JUNIOR

IVAN ROBERTO SANTANA CASELLA

JORGE TOMIOKA

JULIO CARLOS TEIXEIRA

KATIA FRANKLIN ALBERTIN TORRES 

LINA PAOLA GARCES NEGRETE 

MARCELO BENDER PEROTONI

MARCOS R. DA ROCHA GESUALDI

MICHEL OLIVEIRA DA SILVA DANTAS

RICARDO CANELOI DOS SANTOS
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THALES SOUSA

VICTOR A. FERNANDES DE CAMPOS

LINHAS DE PESQUISA

Sistemas Elétricos e Eletrônicos

• Sistemas de Comunicação, Microeletrônica, Sensoriamento e Micro-ondas;

• Eletrônica de Potência;

• Máquinas, Medidas Elétricas e Materiais Dielétricos.

• Modelagem e Simulação Computacionais

• Mercado de Energia Elétrica;

• Otimização;

• Proteção e Confiabilidade de SEP;

• Desenvolvimento e Utilização de Sistemas inteligentes (SI) Aplicados em Sistemas de 
Potência.

Obs.: Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um 
dos docentes podem ser obtidas na página oficial do curso na internet (http://www.ppgee.ufabc.
edu.br).

ANEXO 3 

Pontuação de Títulos e Atuação Profissional 
e Acadêmica Valor Máximo

Formação acadêmica

7,0 pontos

Apresentação em congressos científicos em 
áreas correlatas ao curso (por congresso)

Curso de Especialização (Pós-graduação “lato 
sensu”) em áreas correlatas ao curso concluído 

ou /segundo diploma de graduação
Cursos técnicos e de extensão universitária em 

áreas correlatas ao curso

Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior

Disciplinas cursadas com aprovação em cursos 
de pós-graduação "stricto sensu" aprovados 

pela CAPES nos últimos 3 anos
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Produção técnica, científica e literária

2,0 pontos

Artigos completos publicados ou aceitos para 
publicação em periódicos científicos indexados

Trabalhos completos publicados ou aceitos 
para publicação em congressos científicos 

nacionais

ou internacionais

Capítulos de livros científicos

Livros científicos

Artigos publicados em jornais e revistas

Experiência Profissional

1,0 pontos

Iniciação científica (por ano)

Participação em projetos de pesquisa

Experiência em monitoria (por disciplina)

Experiência profissional em áreas correlatas ao 
curso, exceto estágio (por ano)

Experiência docente em nível universitário (por 
ano)

Estágios profissionais em áreas correlatas ao 
curso (por ano)

Observação: A Comissão de Seleção poderá exigir os comprovantes do currículo, que deverão
 ser encaminhados no prazo solicitado.

ANEXO 4

Carta de Aceite de Orientação

Eu, __________________________________________________________________, docente 

do Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC, aceito 
orientar o candidato,____________________________________________________________, 
inscrito no processo seletivo da PGEE, Edital Nº 01/2013. Também declaro ter conhecimento do 
projeto de pesquisa do candidato e da sua formação acadêmica e aprovo conforme item 5.2.1 do 
presente edital. 

DADOS ADICIONAIS

Proposta de projeto de pesquisa sugerido pelo candidato (título):
 _____________________________________________________________

Linha de pesquisa relacionada a proposta de pesquisa:
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(   ) Sistemas Elétricos e Eletrônicos;

(   ) Modelagem e Simulação Computacionais.

I. DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO:  

Nome:______________________________________   CPF: ________________________

Endereço: _______________________________________nº __________ apto: __________

Bairro: _______________________. Cidade: ____________CEP: ________- ____. UF: _____

Fone: (___) _______________________  Celular: (____) __________________

E-mail (em letra de forma): ____________________________________________________

II. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO DO CANDIDATO:

Nome da Instituição: _________________________Data de início do Curso:_____/_____/_____

Título Obtido: ____________________________Data da conclusão do Curso:____/_____/_____

III. DADOS PROFISSIONAIS ATUAIS:

Local de Trabalho: _____________________________________________ 

Data de ingresso: _____ /_____/ ________ 

Cargo: ______________________________________________________ 

Carga horária: _______________________

Santo André, _______/ ________/ 2013.

Assinatura______________________________

Prof.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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CPCO
Decisões da Comissão Permanente de Convênios (CPCo)

Período: 1 a 31 de maio de 2013

Processo: 23006.000281/2011-15

Resumo: Formalização de termo aditivo para prorrogação do projeto "Altostratus: Soluções de 
Middleware para Composição, Execução e Gerenciamento de Serviços em Nuvens Híbridas e 
Heterogêneas" celebrado com a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) com a interveniência 
da Fundep.
Interessado: Carlos Alberto Kamienski (CMCC)
Parecer nº 27/2013 – Aprovado
Data: 06/05/2013

Processo: 23006.000324/2013-16

Resumo: Formalização de parceria com a Empresa Metropolitana de Águas de Esgoto 
(EMAE) para desenvolver o projeto EMAE – ANEEL código P&D 0393-007/2013, denominado 
"Desenvolvimento de metodologia para precificação do espaço dos reservatórios de geração de 
energia elétrica para seu uso como área de servidão (dutos)".
Interessado: Paulo Henrique de Mello Sant'Anna (CECS)
Parecer nº 28/2013 – Aprovado
Data: 06/05/2013


