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CONSUNI
ERRATA – Resolução ConsUni nº 116- publicada no Boletim de Serviço nº 293, 
de 23 de julho de 2013- p.8

Inclua-se anexo 1 conforme disposto no artigo 3º

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO

AGÊNCIA DE INOVAÇÃO DA UFABC

CAPÍTULO I
DAS FINALIDADES

Art. 1º  Para fins de atendimento ao Art. 16 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a 
Agência de Inovação da UFABC é o núcleo de inovação tecnológica da UFABC.

Art. 2º  A Agência de Inovação da UFABC é um órgão vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa que 
tem as seguintes finalidades no âmbito institucional:

I. apoiar e zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à   proteção  dos direitos 
dos pesquisadores com respeito às suas criações, licenciamentos, inovações e outras formas 
de tecnologia;

II. avaliar e classificar possíveis produtos da inovação decorrentes de atividades  e projetos de 
pesquisa, em atendimento à legislação vigente;

III. avaliar solicitações de inventores independentes para adoção de invenção na forma da 
legislação vigente; 

IV. identificar o potencial inovador de pesquisas e novas tecnologias desenvolvidas na UFABC;

V. opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas  na UFABC;

VI. opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na UFABC, 
passíveis de proteção intelectual;

VII. atuar na divulgação e difusão do conhecimento gerado na UFABC;

VIII. acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção de títulos de propriedade 
intelectual da UFABC;

IX. informar o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em atendimento à 
legislação vigente sobre: 

a) a política de propriedade intelectual da UFABC; 
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b) as criações desenvolvidas no âmbito da UFABC; 
c) as proteções requeridas e concedidas; e 

d) os contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados;

X. emitir parecer sobre a cessão de direitos sobre criação em atendimento à legislação vigente;

XI. apoiar as ações de parceria da UFABC com os setores públicos e privados, integrando as 
ações relacionadas à inovação e pesquisas tecnológicas;

XII. estimular e promover parcerias estratégicas com empresas e entidades públicas e privadas 
em inovação e conhecimento;

XIII. apoiar tecnicamente a UFABC na preparação de projetos cooperativos e em acordos entre 
a UFABC e seus parceiros, relacionados com a inovação e empreendedorismo;

XIV. estimular a ação conjunta da UFABC com entidades públicas e privadas na área de 
formação tecnológica de recursos humanos, nas suas diversas modalidades;

XV. atuar em conjunto com órgãos municipais, estaduais e nacionais, com o objetivo de 
fortalecer as Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos existentes na região de 
atuação;

XVI. propor e apoiar a realização de eventos técnicos científicos pertinentes;

XVII. identificar as competências tecnológicas disponíveis na UFABC para    viabilizar as 
interações com os setores externos;

XVIII. prospectar e auxiliar a viabilização de ações de apoios tecnológicos aos setores públicos 
e privados, de interesse da UFABC, para promover a melhoria de desempenho do setor 
produtivo e o aumento da produtividade;

XIX. exercer atividades concernentes a sua área de atuação, bem como as que lhe forem 
atribuídas pelos Conselhos Superiores e desempenhar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E COMPETÊNCIA

Art. 3º  Para a consecução de suas finalidades, a Agência de Inovação tem a seguinte estrutura:

I. Coordenação Geral;

II. Conselho Técnico-Científico (CTC); e

III. Divisões Técnicas.

Seção I
Da Coordenação
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Art. 4º  A Coordenação Geral é o órgão executivo da administração da Agência de Inovação 
que planeja, coordena e implementa todas as atividades da Agência, sendo exercida por um 
Coordenador e seu Vice.

Art. 5º A função da Coordenação será exercida pelo Coordenador indicado pelo Pró-Reitor 
de Pesquisa e um Vice Coordenador, indicado pelo Pró-Reitor de Pesquisa após consultar o 
Coordenador.

Art. 6º  Ao Coordenador compete:

I. superintender, coordenar e orientar as atividades desenvolvidas na Agência de Inovação;

II. estabelecer e executar ações e atividades que viabilizem a organização técnica e 
administrativa da Agência de Inovação para facilitar e viabilizar a execução das atividades das 
Divisões Técnicas;

III. indicar diretrizes aos Chefes de Divisões para estabelecer as ações e atividades das 
respectivas Divisões Técnicas;

IV. responsabilizar-se pelas relações da Agência de Inovação no âmbito da UFABC e 
externamente com os setores públicos e privados;

V. representar a Agência de Inovação no âmbito da sua competência;

VI. responder junto aos Órgãos Superiores pelas atividades da Agência de Inovação;

VII. elaborar a proposta orçamentária da Agência de Inovação;

VIII. elaborar os planos de ação e relatórios de atividades da Agência de Inovação;

IX. presidir o Conselho Técnico-Científico – (CTC);

X. solicitar aos órgãos competentes a indicação de representante para a CTC;

XI. apresentar, semestralmente, o relatório de atividades da Agência de Inovação ao CTC;

XII. propor ações ou atividades considerando as orientações emanadas pelo Conselho Técnico-
Científico - CTC;

XIII. elaborar, anualmente, o Relatório de Gestão da Agência de Inovação;

XIV. emitir parecer, quando solicitado, em matéria de sua competência;

XV. indicar um representante da Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO);

XVI. cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; e

XVII. desempenhar outras atividades correlatas necessárias ao funcionamento da Agência de 
Inovação.
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Art. 7º  Ao Vice Coordenador compete:

I. Auxiliar o Coordenador no desenvolvimento de suas competências e nas atividades das 
Divisões Técnicas da Agência de Inovação; e

II. Substituir o Coordenador em suas ausências e impedimentos.

Seção II
Do Conselho Técnico-Científico - CTC

Art. 8º  O Conselho Técnico-Científico – CTC é o órgão de apoio executivo, propositivo e 
consultivo da Agência de Inovação, com a seguinte composição:

I. Coordenador ou Vice Coordenador da Agência de Inovação, como presidente do CTC e 
membro nato;

II. o Chefe de cada Divisão Técnica;

III. um representante de cada Centro, indicado pela Direção do Centro;

IV. um representante indicado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação;

V. um representante indicado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional; e

VI. um representante indicado pela Pró-Reitoria de Extensão.

Parágrafo único. Ao presidente caberá apenas o voto de qualidade.

Art. 9º  Ao Conselho Técnico-Científico - CTC compete:

I. estabelecer o planejamento estratégico da Agência de Inovação da UFABC em consonância 
com as linhas gerais estabelecidas no planejamento institucional da UFABC;

II. propor a realização de ações e atividades que facilitem ou viabilizem a Agência de Inovação 
alcançar suas finalidades;

III. realizar análise crítica das ações e atividades desenvolvidas na Agência de Inovação;

IV. analisar e emitir pareceres, quando solicitado pelo Coordenador, sobre temas relacionados 
à Agência de Inovação;

V. indicar consultores técnicos ad hoc, internos ou externos a UFABC, para emitir pareceres e 
subsidiar ações da Agência de Inovação;

VI. apoiar ou auxiliar a organização e realização das atividades da Agência de Inovação; e

VII. desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 10  O Conselho Técnico-Científico - CTC reúne-se, ordinariamente, uma vez a cada 
trimestre, mediante convocação do Presidente e, extraordinariamente, sempre que necessário, 
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quando convocado pelo mesmo ou por requerimento da maioria simples de seus membros.

§ 1º  As convocações são feitas por escrito, com pauta definida, com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas.

§ 2º  Em caso de urgência justificada, a convocação pode ser feita com qualquer antecedência, 
a critério do Presidente do CTC, desde que comprovada a convocação de todos os membros.

§ 3º  O Conselho Técnico-Científico - CTC reúne-se com a maioria simples de seus membros, e 
suas decisões são tomadas pela maioria dos votos dos presentes.

§ 4º  O Presidente do CTC poderá convidar participantes internos ou externos a UFABC para a 
reunião do CTC, sem direito a voto.

Seção III
Das Divisões Técnicas

Art. 11  As Divisões Técnicas são unidades da Agência de Inovação que reúnem ações e 
atividades de ordem acadêmica, técnica e científica, de acordo com as áreas específicas de 
abrangência.

Art. 12  A Agência de Inovação é composta pelas seguintes Divisões Técnicas:

I. Divisão de Propriedade Intelectual – DPI;

II. Divisão de Transferência de Tecnologia – DTT;

III. Divisão de Empreendedorismo Tecnológico – DET; e

IV. Divisão de Inteligência Estratégica – DIE.

Art. 13 Toda Divisão Técnica é coordenada pelo respectivo Chefe, pertencente ao quadro efetivo 
da UFABC, e indicado pelo Pró-Reitor de Pesquisa, após consultar o Coordenador.

Art. 14  À Chefia das Divisões da Agência de Inovação compete:

I. cumprir as finalidades da Agência de Inovação, propiciando as condições adequadas para a 
execução de ações e atividades no âmbito de suas competências;

II. superintender, coordenar, orientar, cumprir e divulgar as atividades da  Divisão Técnica;

III. participar das reuniões do Conselho Técnico-Científico - CTC;

IV. auxiliar o Coordenador na elaboração da proposta orçamentária da Agência de Inovação;

V. elaborar os planos de ações e relatórios de atividades da Divisão Técnica;

VI. contribuir para a elaboração do planejamento estratégico da Agência de Inovação da 
UFABC;
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VII. representar a Divisão Técnica no âmbito de sua competência;

VIII. cumprir e fazer cumprir o presente regulamento; e

IX. desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 15   À Divisão de Propriedade Intelectual compete:

I. implementar, juntamente com as demais divisões, a política de propriedade intelectual 
da UFABC, aprovada pelos órgãos superiores, assegurando a proteção, licenciamento e 
comercialização da propriedade intelectual, quando de interesse da Universidade;

II. zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção aos pesquisadores 
públicos, das criações, inovações e outras formas de tecnologia;

III. promover a proteção das atividades criativas dos pesquisadores quando suas solicitações 
tiverem sido aprovadas pela Agência de Inovação;

IV. auxiliar os pesquisadores em procedimentos para proteções junto aos órgãos competentes;

V. acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade 
intelectual da UFABC (gestão da propriedade intelectual);

VI. apoiar a divulgação das informações sobre proteções consolidadas pelos órgãos 
competentes geradas no âmbito da UFABC;

VII. orientar, receber, avaliar e emitir pareceres dos pedidos de proteção do conhecimento 
gerado em pesquisas realizadas na UFABC ou com participação de servidores da UFABC;

VIII. identificar consultores técnicos, internos ou externos a UFABC, para emitir pareceres e 
subsidiar ações da Divisão de Propriedade Intelectual;

IX. apoiar atividades de disseminação sobre proteção à propriedade intelectual e;
X. desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 16   À Divisão de Transferência de Tecnologia compete:

I. identificar consultores técnicos, internos ou externos a UFABC, para emitir pareceres e 
subsidiar ações de Transferência de Tecnologia em andamento na Agência de Inovação;

II. desenvolver parcerias com o setor produtivo, visando a transferência de tecnologias geradas 
no âmbito da UFABC;

III. negociar as licenças para a exploração das propriedades intelectuais;

IV. avaliar acordos, convênios ou contratos a serem firmados entre a UFABC e Instituições 
Públicas ou Privadas quando estes se referirem à propriedade intelectual e inovação 
tecnológica;

V. prover suporte técnico adequado para elaborar convênios e contratos de transferência de 
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tecnologia em conformidade com a legislação vigente;
VI. identificar parcerias no setor produtivo para o desenvolvimento e exploração comercial de 
novas tecnologias;

VII. realizar a interlocução com parques tecnológicos e arranjos produtivos locais, no que tange 
à participação da UFABC;

VIII. promover ações em parceria com Instituições Públicas e Privadas, incluindo incubadoras 
de empresas e parques tecnológicos;

IX. acompanhar a execução dos contratos de transferência de tecnologia;

X. realizar atividades de prospecção de parcerias tecnológicas;

XI. apoiar as atividades de disseminação sobre transferência de tecnologia; e

XII. desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 17   À Divisão de Empreendedorismo Tecnológico compete:

I. promover o empreendedorismo tecnológico;

II. apoiar a criação e crescimento de empresas e empreendimentos envolvendo conhecimentos 
e tecnologias no âmbito das atividades de pesquisa e desenvolvimento da UFABC;

III. promover atividades relacionadas com a incubação de empresas na UFABC, de acordo com 
a política e diretrizes para tal fim;

IV. apoiar as atividades da Empresa Júnior da UFABC;

V. apoiar atividades de disseminação sobre empreendedorismo;

VI. avaliar solicitações de inventores independentes para adoção de invenção na forma da 
legislação vigente;

VII. desempenhar outras atividades correlatas.

Art. 18 À Divisão de Inteligência Estratégica compete:

I. realizar mapeamento e gestão de competências tecnológicas (portfólio) da UFABC;

II. realizar atividades de disseminação de proteção à propriedade intelectual, transferência de 
tecnologia e empreendedorismo;

III. promover ações de divulgação interna e externa das atividades da Agência de Inovação;

IV. estimular, apoiar e realizar ações conjuntas entre a UFABC e entidades públicas e privadas 
na realização de cursos de formação tecnológica continuada, nas suas diversas modalidades;

V. apoiar ações na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), em conformidade 
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com os mecanismos de incentivo do governo federal;
VI. prospectar ações que possibilitem promover a melhoria de desempenho do setor produtivo e 
aumento da produtividade em consonância com as linhas gerais estabelecidas no planejamento 
institucional da UFABC; e

VII. desempenhar outras atividades correlatas.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19  Para o desenvolvimento das suas atividades, a Agência de Inovação pode contar com 
auxílio de docentes, técnicos, estagiários, bolsistas, monitores e assessorias técnicas ou jurídicas, 
internos ou externos à UFABC, para a elaboração ou execução de projetos ou atividades de 
ensino, pesquisa e extensão, observados os trâmites necessários em cada caso, de acordo com 
as normas internas e a legislação vigente.

Art. 20  Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela coordenação da Agência de 
Inovação, em conjunto com o CTC, ressalvadas as competências privativas de outros órgãos.

SINOPSE
II sessão ordinária do Conselho Universitário Universidade Federal do ABC

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da II 
sessão ordinária do Conselho Universitário (ConsUni), realizada no dia 16 de julho,  a partir das 
14h, na sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC 

(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Informes do Reitor

1) Professor Hélio Waldman informou que a indicação dos membros discentes para a composição 
do Conselho Gestor do Fundo Universitário para Pesquisa, Ensino e Extensão (FUNPEX) ficara 
pendente na sessão passada para que os candidatos à representação pudessem se articular, 
ficando estabelecido Marco Aurélio Cinaqui Amaral, como representante discente titular e o 
discente Silas de Melo Furtado, como representante suplente. 

2) Informou que a professora Rosana Denaldi solicitara a promoção do item 3 do Expediente para 
a Ordem do Dia. Passou a palavra à professora Rosana que reiterou o pedido e esclareceu a 
importância e a urgência de se apresentar uma proposta orçamentária ao Ministério da Educação 
(MEC) antes da abertura do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (SIMEC). 
Proposta secundada e aprovada por unanimidade, de modo que item passou a ser o 2º da Ordem 
do Dia nesta sessão.

Ordem do dia

1. Minuta de Resolução que dispõe sobre eleição de diretor e vice-diretor de Centro.

Professor Igor Leite relatou o assunto e propôs as seguintes alterações: 1) no item 1.1 onde se 
lê “[...] três docentes do Centro em questão, um discente da graduação, um da pós-graduação 
e dois técnicos administrativos indicados pela Reitoria”, leia-se  “[...] três docentes do Centro 
em questão, um discente da graduação, um da pós-graduação e dois técnicos administrativos 
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indicados pelos respectivos Conselhos de Centro e aprovados pelo Consuni”; 2) inclusão do 
item 6.1.4: “Nos casos em que um eleitor pertencer a mais de uma categoria, o mesmo votará 
em apenas uma delas, da seguinte maneira: a) se docente e discente, vote-se como docente; b) 
se técnico administrativo e discente, vote-se como técnico administrativo.”; 3) no item 6.2. “[...] 
os alunos poderão votar nos três Centros, porém docentes e TAs em seus respectivos”, leia-
se “[...] os alunos poderão votar nos três Centros, porém docentes e TAs em seus respectivos 
centros de lotação”; 4) alteração da fórmula original pela proposta alternativa do professor 
Waldman, que procura equilibrar o peso dos votos dos técnicos administrativos e dos alunos com 
os docentes. Por fim, posicionou-se favorável a aprovação do documento com as alterações. 
Professor Marvulle propôs que se utilizasse peso de 50% para docentes, 25% para discentes e 
25% para técnicos administrativos. Proposta secundada. Após discussão, proposta aprovada por 
12 votos favoráveis, 8 contrários e 6 abstenções. Documento com as alterações foi aprovado por 
unanimidade.

2. Orçamento 2014.

Professora Rosana Denaldi relatou histórico da regulamentação para elaboração das propostas 
orçamentárias, que resultou na Resolução ConsUni nº 103. Apresentou as etapas que precisam 
ser seguidas para a elaboração das propostas, que depois de finalizadas deverão ser aprovadas 
pelo ConsUni. Esclareceu que após aprovação, as propostas devem ser encaminhadas ao 
MEC para negociação. Por fim, detalhou o orçamento de 2014, elaborado a partir das propostas 
encaminhadas pelas diversas áreas. Realizou um comparativo com anos anteriores. Houve 
diversos questionamentos e comentários dentre os quais: a) solicitação para que a discussão 
ocorra antes do mês de maio de cada ano; b) passagem do assunto pela Comissão de Natureza 
Orçamentária e Administrativa (CANOA); c) mais transparência no detalhamento dos valores. 
Após os devidos esclarecimentos, o documento foi encaminhado para votação e aprovado com 3 
abstenções.

3. Aprovação da reestruturação e alteração do nome do NIT para Agência de Inovação da 
UFABC.

Na ausência do relator, professor Jeverson Arantes, seu suplente, professor Antonio Gallego 
solicitou que o item fosse considerado ao final da pauta, por não estar plenamente inteirado do 
assunto. Após, professor Klaus Capelle, demandante do assunto, sugeriu que, uma vez que 
não havia proposta de alteração no texto, o relato fosse lido, ao que professor Waldman leu o 
parecer do relator, favorável à aprovação do documento. Não houve discussões. Sendo assim, o 
documento foi encaminhado para votação. Aprovado por unanimidade.

4. Minuta de resolução que estabelece procedimentos para criação de Cursos de Graduação 
no âmbito dos Conselhos Superiores da UFABC.

Professor Douglas Cassiano apresentou parecer favorável à aprovação do documento, 
mediante duas sugestões de alteração no Art. 2º: 1) onde se lê: "Inicialmente, os proponentes 
de um novo curso de graduação [...]", leia-se "Os proponentes de um novo curso de graduação 
[...]"; 2) onde se lê: "[...] prazos para a implementação do curso.", leia-se: "[...] prazos para a 
implantação do curso." Durante as discussões, alguns Conselheiros elencaram novas sugestões 
de alteração, todas acatadas pela área demandante, a saber: a) no Art. 2º, os proponentes do 
curso encaminham o projeto preliminar ao presidente do ConsUni, que consulta os Centros, para 
verificação de  interesse na responsabilidade ou co-responsabilidade  pelo curso; b) especificar, 
no Art. 4º, que a proposta, quando encaminhada ao ConsUni, figurará diretamente na Ordem do 
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Dia; c) inserir um parágrafo, devendo ser o 1º, informando que nos casos de cursos de formação 
específica, o Grupo de Trabalho (GT), que está analisando a proposta, deverá sugerir a qual o 
Centro o curso deve ser encaminhado; d) análise preliminar da documentação, pela presidência 
do Conselho, e devolução a área para completude de documentos ou melhoria do projeto 
apresentado. Findas as discussões, encaminhou-se o documento para votação, consideradas as 
modificações. Aprovado por unanimidade.

5. Minuta de Resolução que cria a Editora da UFABC e sua comissão de implantação.

Professor Waldman informou que o relator do assunto, professor Herculano Martinho encontrava-
se em férias, mas havia solicitado a retirada do assunto de pauta, com anuência da área 
demandante, para que o documento fosse aprimorado. 

6. Proposta de criação do curso de pós-graduação stricto sensu em Engenharia de Produção 
em nível de mestrado e doutorado.

Esse item figurava como o 4º assunto do Expediente. Porém, o discente Marco Aurélio solicitou, 
naquele momento, sua promoção à Ordem do dia, uma vez que já fora debatido em sessão 
anterior. Proposta secundada e aprovada por unanimidade. Professor Kamienski apresentou o 
histórico da criação do curso. Informou que será submetido a Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) no próximo ano. Não houve discussão. Documento 
aprovado por unanimidade.

Antes do encerramento da sessão, professor Waldman solicitou, como providência em caráter 
de urgência, que os diretores de Centro, junto aos seus respectivos Conselhos de Centro, 
apresentem ao ConsUni os nomes daqueles que comporão as Comissões Eleitorais, que 
conduzirão os processos eletivos para escolha das direções de Centro, conforme resolução 
aprovada nessa sessão. 

• Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão a ser agendada e informada previamente aos Conselheiros.
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 456 – 24 DE JULHO DE 2013

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 
2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, da servidora Ana Keila Mosca 
Pinezi, Professora Adjunta, no período de 07 a 11 de setembro de 2013 (trânsito incluso), para 
participação no V Congresso da Associação Portuguesa de Antropologia, em Vila Real/Portugal.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor 

N° 457 – 24 DE JULHO DE 2013

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 
2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor Celio Adrega de Moura 
Junior, Professor Adjunto, no período de 19 de setembro a 16 de novembro de 2013 (trânsito 
incluso), para visita e colaboração científica no Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
– Cinvestav - IPN, em Cidade do México/México.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 458 – 24 DE JULHO DE 2013

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 
2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor Diogo Coutinho Soriano, 
Professor Adjunto, no período de 11 a 18 de agosto de 2013 (trânsito incluso), para participação 
no Fifth International Symposium on Recurrence Plots, em Chicago/Estados Unidos.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor
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N° 459 – 24 DE JULHO DE 2013

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 
2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor Luiz Fernando Barrére 
Martin, Professor Adjunto, no período de 06 de agosto a 29 de setembro de 2013 (trânsito 
incluso), para divulgação de pesquisa na Humboldt-Universitat Zu Berlin, em Berlim/Alemanha.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 460 – 24 DE JULHO DE 2013

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 
Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 
2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor Wagner Alves Carvalho, 
Professor Adjunto, no período de 30 de agosto a 08 de setembro de 2013 (trânsito incluso), para 
participação no XI European Congress on Catalysis, em Lyon/França.

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 461 – 29 DE JULHO DE 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por 
Decreto da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da 
União (DOU), Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais e 
considerando o que dispõem as Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 9.394/1996 e 11.784/2008, os 
Decretos nºs 94.664/1987, 3.298/1999 e 6.944/2009, as Portarias nºs 450, de 06 de novembro 
de 2002 e 124, de 15 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a 
Portaria nº 345, de 25 de março de 2010, do Ministério da Educação, 

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os professores:

Titulares
Luiz Fernando Scheibe
Maria Lourdes Zuquim
Fernando Rocha Nogueira
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Suplentes
Simone Rodrigues de Freitas
Marcelo Accioly Teixeira

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 174/UFABC/2012, publicado no DOU, de 14 de 
dezembro de 2012, na área de MEIO FÍSICO PARA O PLANEJAMENTO TERRITORIAL.

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

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 462 – 29 DE JULHO DE 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por Decreto 
da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apuração das possíveis 
irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº 
23006.001489/2013-13, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos 
trabalhos.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, 
integrarem a Comissão referida no Artigo 1º:

I - Armando César Franco, SIAPE nº 1552134;

II - Fernando Ferreira Matias, SIAPE nº 1680227; e

III - Márcia de Oliveira Lupia, SIAPE nº 1736612.

Art. 3º Orientar que a instrução processual obedecerá ao princípio do contraditório e assegurará 
aos acusados ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

Art. 4º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão dos trabalhos.

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

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 463 – 29 DE JULHO DE 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por Decreto 
da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 
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RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão de Sindicância para apuração dos fatos e atos descritos no Processo nº 
23006.001529/2013-19.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do primeiro, 
integrarem a Comissão referida no Artigo 1º:

I - Ruth Ferreira Galduroz, SIAPE nº 1762416;

II - Vanessa de Souza Zanirato Maia, SIAPE nº 2668036; e

III - Renata Tonelotti, SIAPE nº 1534023.

Art. 3º Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para a realização e conclusão dos trabalhos.

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

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 464 – 29 DE JULHO DE 2013

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado por Decreto 
da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial da União, 
Seção 2, página 1, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Prorrogar, por 15 (quinze) dias, a contar de 01 de agosto de 2013, o prazo para conclusão dos 
trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – Rito Sumário para apuração das 
possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo 
nº 23006.001137/2013-50, instituída pela Portaria nº 369, de 25 de junho de 2013, publicada no 
Boletim de Serviço da UFABC nº 288, de 02 de julho de 2013.

Helio Waldman
Reitor

N° 465 – 29 DE JULHO 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 Ricardo Suyama, SIAPE nº 1761107, João Henrique Kleinschmidt, 
SIAPE nº 1603840 e Mario Minami, SIAPE nº 1762331, para, sob a coordenação do primeiro, 
compor Comissão Especial com a finalidade de analisar a solicitação de reconhecimento de 
diploma de pós-graduação estrangeiro, referente ao curso de Mestrado em Engenharia da 
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Informação, obtido na University of Reading na Inglaterra, pelo interessado Rodrigo Zenun 
Franco.

Art. 2º A referida Comissão terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicação 
desta Portaria no Boletim de Serviço da UFABC, para analisar a documentação e a solicitação de 
reconhecimento do diploma estrangeiro.

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
PORTARIA nº 024/2013 – 22 de julho de 2013.

Regulamenta a aplicação do exame de proficiência na Língua Inglesa para o Programa de Pós 
Graduação em Ciência da Computação.

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação da Fundação 
Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso das atribuições que lhes conferem as Portarias 
Nºs 417 e 453, publicadas no Boletim de Serviço  Nº 179, de 31 de agosto de 2011, 

RESOLVE:

Art. 1°. Regulamentar a aplicação do exame de proficiência na Língua Inglesa, nos termos do 
Anexo I;

Art. 2°. Designar os servidores docentes Cláudio Nogueira de Meneses – Siape 2616839 e Daniel 
Morgato Martin – Siape 1760938 para comporem a Comissão Organizadora para elaboração, 
aplicação e correção da prova de proficiência na Língua Inglesa.

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

PUBLIQUE-SE.

Ronaldo Cristiano Prati – Siape: 1673092 – Coordenador [    ]
João Paulo Gois – Siape: 1672977 – Vice Coordenador [    ]
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação
da Universidade Federal do ABC

ANEXO I
(REF: PORTARIA Nº. 024/2013 DE 22 DE JULHO DE 2013)

1) O Exame será realizado no dia 05 de Agosto de 2013 (segunda-feira), nas dependências da 
UFABC, às 16:15hs, em sala a ser divulgada no site do programa (http://poscomp.ufabc.edu.br).

2) Poderão fazer o exame todos os alunos regularmente matriculados no programa de pós-
graduação em Ciência da Computação da UFABC.

3) A duração do exame será de 1:30h (uma hora e trinta minutos)

4) O que é permitido usar durante a prova:
- Um dicionário Inglês/Português ou Inglês/Inglês (individual) de
papel, que o aluno deverá trazer (não será permitido compartilhar
dicionários);
- Lápis, caneta e borracha.

5) A lista com os candidatos aprovados será encaminhada para a Pró-reitoria de pesquisa. Os 
candidatos podem requerer vista de prova para a Comissão Organizadora em até três semanas 
após a realização do exame.
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CMCC
SINOPSE

5ª sessão ordinária do Conselho do CMCC (ConCMCC)

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da 5ª sessão ordinária do 
Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição (Concen), realizada em 03 de junho 
de 2013, às 14h25, na sala 312-2 do Bloco A – UFABC.

INFORMES

1. O professor Valdecir Marvulle informou que foram realizadas eleições para a nova 
Legislatura do ConCMCC e parabenizou os novos representantes docentes eleitos. 

2. O professor Valdecir Marvulle informou que o professor Francisco Cesar Polcino Milies pediu 
exoneração, a fim de concorrer a uma bolsa do Programa Professor Visitante Nacional Sênior – 
PVNS, pois uma das regras do programa é que o pesquisador deveria ser aposentado ou estar 
oficialmente licenciado.

ORDEM DO DIA

I. Ata da 4ª reunião ordinária de 2013, ocorrida em 08 de maio de 2013. 

Item relatado pela servidora Patrícia Dias dos Santos. Como não houve sugestões de 
alteração, o item foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

II. Aprovação do projeto “Conectividade e Inclusão Digital para São Paulo”.

Item relatado pelo professor Carlos Alberto Kamienski. Após pequena discussão, o item foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade.

III. Avaliação dos pedidos de afastamento nacional com ônus com pagamento de diárias e 
passagens das docentes: Juliana Cristina Braga, Vivilí Maria Silva e Virgínia Cardia.
O item foi retirado de pauta a pedido do professor Valdecir Marvulle, com a anuência da 
relatora, a servidora Quélita Lidaiana.

IV. Modificação do site do CMCC.

Item relatado pela servidora Quélita Lidaiana. Após pequena discussão o Conselho votou e 
aprovou por unanimidade que será criada uma Assessoria de Comunicação do Centro que 
terá a seguinte composição: a servidora Acsa Pereira de Almeida representando a Divisão 
Administrativa, a servidora Patrícia Dias dos Santos representando a Secretaria da Direção de 
Centro e quatro docentes a serem indicados pelas suas respectivas Coordenações de Curso do 
Centro.

V. Análise do pedido de dispensa didática do professor Igor Leite Freire feito pela Reitoria 
através da CI Reitoria 065/2013 intitulada “Dispensa de carga didática para atuação em tempo 
integral em comissão de PAD”.
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Após pequena discussão o ConCMCC decidiu aprovar a dispensa de carga didática do 
professor Igor Leite Freire com a condição de que a Direção de Centro contate o referido 
docente, para que ele manifeste se deseja que essa dispensa seja feita com ou sem reposição, 
e traga a resposta para deliberação do Conselho na próxima reunião ordinária.

VI. Ampliação do espaço para a Divisão Acadêmica no Bloco A;

Item relatado pela servidora Elaine Konno Rocha que solicitou a ampliação do espaço da 
Divisão Acadêmica no Bloco A. Após pequena discussão, foi colocada em votação e aprovada 
por unanimidade a seguinte proposta: a sala que atualmente está alocada para o uso dos 
pesquisadores de pós-doutorado será cedida para complementar o espaço da Divisão 
Acadêmica e os pesquisadores que ocupam essa sala passarão a utilizar os laboratórios do 6º 
andar da Torre 2, assim que o cabeamento desses laboratórios for finalizado.

VII. Minuta de Resolução que regulamenta a concessão de afastamento nacional ou 
internacional de docentes, ocupantes de cargos efetivos lotados no CMCC da Universidade 
Federal do ABC, para qualificação em programas de pós-doutorado.

Item relatado pelo professor André Guilherme Ribeiro Balan. Após discussão e sugestões de 
alterações pelos Conselheiros, as quais foram feitas no momento da reunião, a minuta foi 
colocada em votação e aprovada por unanimidade.

VIII. Solicitação de pedido de afastamento internacional do professor Olexandr Zhydenko.
Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Após pequena discussão, ficou decidido que 
como o docente solicitou 18 meses de afastamento, o mesmo deverá antepor 15 créditos, 
relativos à metade dos créditos deste período. Após isso, o item foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade.

IX. Alteração do período do afastamento internacional do professor Edson Ryoji Okamoto Iwaki.

Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Após pequena discussão, ficou decidido que 
como o docente solicitou 24 meses de afastamento, o mesmo deverá antepor 20 créditos, 
relativos à metade dos créditos deste período. Após isso, o item foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade.

X. Solicitação de pedido de afastamento internacional do professor Roldão da Rocha Júnior.

Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Após pequena discussão, ficou decidido que 
como o docente solicitou 7 meses de afastamento, o mesmo deverá antepor 6 créditos, 
relativos à metade dos créditos deste período. Após isso, o item foi colocado em votação e 
aprovado por unanimidade.

XI. Aprovação do relatório final de estágio probatório do professor Alexandr Kornev.

Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle que informou que a Comissão em seu parecer 
recomendou a aprovação do docente. Após algumas considerações sobre o conteúdo do 
relatório feitas pelo professor Roldão da Rocha Júnior, membro da Comissão, o item foi 
colocado em votação e aprovado por unanimidade.

XII. Criação da Comissão de Pesquisa do CMCC.
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Item relatado pelo professor Valdecir Marvulle. Após pequena discussão, ficou decidido que 
as Coordenações de Curso serão consultadas a fim de indicarem os seus representantes de 
acordo com o que é exigido na Resolução Consuni nº 106 e a discussão do item será retomada 
na próxima reunião.

XIII. Alterações do Regimento do ConCMCC tendo em vista o parecer da Procuradoria Jurídica.

O item foi retirado de pauta a pedido do relator, o professor Antonio Cândido Faleiros.

XIV. Minuta de Resolução que regulamenta as normas para análise de processos de 
redistribuição para o CMCC.

O item foi retirado de pauta a pedido do relator, o professor Antonio Cândido Faleiros.
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CETIC
SINOPSE

III Reunião Extraordinária do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III reunião 
extraordinária de 2013 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação 
(CETIC), realizada em 17 de julho de 2013, às 14 horas, na sala de reuniões da Reitoria (Câmpus 
Santo André da UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar). 

Presentes:
Gustavo Martini Dalpian
Maurício D. Coutinho Neto
Alda Maria Napolitano Sanchez
Alexsandro C. Carvalho
Claudio Meneses
Lúcia Regina H. R. Franco

Convidados
Amaury Kruel Budri
André Filipi M. Batista
Ricardo Mussini

Ausências Justificadas:
Denise Consonni
Rafael Rondina

INFORMES

Professor Dalpian informou aos presentes sobre 1 – Recebimento da Nota Final de Auditoria 
Nº23/2013, referente ao Plano de Providências apresentado pelo CETIC, em resposta 
ao Relatório Nº02/2013. De modo geral, as providências e ações constantes no Plano de 
Providências foram acatadas; entretanto houve restrições à Gestão de Riscos do NTI e à 
Política de Seguranças da Informação, sendo necessário rever tais itens. 2 – Recebimento da CI 
Nº300/2013 da CGRH, referente à Política de Capacitação dos servidores de TI e Plano Anual 
de Capacitação dos servidores de TI da UFABC.  A CGRH informou que tal política vem sendo 
desenvolvida em conjunto com o GT NTI, criado pela Portaria Nº131, de 04 de abril de 2013, e 
que a demanda por cursos será incluída no planejamento de capacitação para 2014; além disso, 
ressaltou-se haver disponibilidade, imediata, de recursos, para ações de capacitação ainda em 
2013 – em março a área apresentou sua demanda, mas executou apenas 1% do solicitado. 
3 – Instituição de Grupo de Trabalho para estudar a abrangência do SIE na UFABC e apontar 
novos rumos para a consolidação de um sistema acadêmico integrado. Tal GT será instituído por 
Portaria do CETIC. 

ORDEM DO DIA
 
1 – Aprovação de alterações nas despesas do NTI – Revisão do PDTI.  Alexsandro realizou 
alguns questionamentos sobre a aquisição dos desktops e citou existir legislação específica para 
desfazimento de equipamentos, sendo necessária elaboração de política de descarte juntamente 
com a aquisição de novos itens. Professor Dalpian esclareceu que o CETIC já se debruçara sobre 
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esta questão no passado; na ocasião a política adotada fora a de utilização interna e distribuição 
externa dos equipamentos remanescentes. Relatou algumas dificuldades para execução do 
planejado e sugeriu rever tais procedimentos. Após arguições, ficou estabelecido que o tema, 
desfazimento de computadores, entrará na pauta da próxima reunião ordinária do CETIC, na 
qual Alexsandro realizará breve apresentação sobre legislação acerca da questão. A seguir, 
esclareceram-se dúvidas sobre a aquisição de alguns itens e, após discussões, optou-se pela 
retirada do Anti-Spam e da Gerência de Parque de TI da lista de necessidades. Todas as demais 
despesas foram autorizadas. Na sequência, professor Maurício realizou apresentação sobre o 
UPS para o Datacenter. Expôs dados sobre infraestrutura e as soluções de utilização de UPS 
rotativa e UPS convencional. O tema foi amplamente debatido, com questionamentos sobre as 
vantagens e desvantagens de se optar por uma solução ou outra, sendo que o UPS convencional 
mostrou-se mais vantajoso à administração, por ser o mais utilizado em todo o país, pelo número 
de empresas que oferecem o serviço, pelos custos apresentados, pela possibilidade de aquisição 
fracionada, entre outros. Desta forma, o CETIC deliberou sobre a utilização de UPS convencional, 
a ser alocada em área externa ao bloco A. Professor Dalpian lembrou ao professor Maurício a 
necessidade de informar à Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) sobre a alteração no 
projeto que, originalmente, previa a utilização de UPS rotativa. 

2 – Aprovação do Relatório de Reserva de Conectividade ANSP relativo a 2011, processo 
FAPESP 11/51186-1.  Após apresentação no Expediente, o item foi promovido à Ordem do Dia e 
aprovado por unanimidade.  

EXPEDIENTE

1 – Aprovação do Relatório de Reserva de Conectividade ANSP relativo a 2011, processo 
FAPESP 11/51186-1. Professor Dalpian informou aos presentes sobre a solicitação do professor 
Gustavo Pavani. Ressaltou que o relatório já fora aprovado pelo CETIC em outubro de 2012, não 
havendo mudanças na situação de uso de recursos desde aquele momento; entretanto, devido 
à prorrogação de vigência do projeto, fazia-se necessária nova aprovação.  Ressaltou que o 
professor Pavani enviara à Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
fotos mostrando a evolução da instalação do CPD, relativo a maio de 2013. O item foi promovido 
à Ordem do Dia e aprovado por unanimidade. Em relação ao andamento do projeto e utilização 
dos recursos, inclusive retroativos, por ser a professora Letícia Bueno a responsável, professor 
Dalpian solicitou aos docentes que divulgassem tal informação em seus Centros, para que os 
interessados a contatassem. 


