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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 503 – 14 DE AGOSTO 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 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Comissão Especial de Licitação no âmbito da UFABC, com base no disposto no 
artigo 51 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e no artigo 34 da Lei nº 12.462, de 04 de 
agosto de 2011, para conduzir o processo licitatório do processo 23006.001531/2013-43 que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada de construção civil para execução das 
obras do Bloco “L” do Câmpus Santo André da UFABC.

Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem, sob a presidência do 
primeiro, a Comissão Especial de Licitação:

Titulares:

I - José Carlos Dugo, SIAPE 1549713;

II - Sara Cid Mascareñas Alvarez, SIAPE 1574068;

III - Ricardo Gaspar, SIAPE 1603909;

IV - José Genival de Sousa, SIAPE 1901116;

V - Hillo Augusto Lopes Fernandes, SIAPE 1971242;

VI - Renato Tsutomu Koganezawa SIAPE 1695451; e

VII - Rodrigo Panzica, SIAPE 1533926.

Suplentes:

I - Angela Shimabukuro, SIAPE 1707572;

II - Valterbásio de Araújo Alves, SIAPE 1863769;

III - Fábio Borges, SIAPE 1534896; e

IV - Robson Moreno Piva, SIAPE 2550445.

Parágrafo único – Em seus afastamentos ou impedimentos regulamentares, a presidência da 
comissão será exercida pelos demais membros, segundo a ordem sequencial acima.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU.

HELIO WALDMAN
Reitor
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N° 504 – 14 DE AGOSTO 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:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor Marat Rafikov, SIAPE 
2605934, Professor Titular, de 23/08/2013 a 01/09/2013 (trânsito incluso), para participação na 
International Conference MPDE’13 na University of Osnabrück, Alemanha.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 505 – 14 DE AGOSTO 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:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor Caetano Rodrigues 
Miranda, SIAPE 1696627, Professor Adjunto, de 23/08/2013 a 01/09/2013 (trânsito incluso), para 
participação e apresentação de trabalhos na Goldschmidt 2013 Conference, em Florença, Itália.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 506 – 14 DE AGOSTO 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 considerando 
as deliberações ocorridas na continuação da II sessão ordinária do Conselho Universitário 
(ConsUni), realizada em 13 de agosto de 2013, e ainda o disposto na Resolução ConsUni       nº 
114, de 10 de julho de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Antonio Cândido Faleiros (CMCC), Cedric Rocha Leão 
(CECS) e Alysson Fábio Ferrari (CCNH); os servidores técnico-administrativos Elaine Konno 
Rocha (CMCC) e Allan Moreira Xavier (ProGrad); o representante discente da graduação Pedro 
Henrique Carquejeiro; e a representante discente da pós-graduação Aryane Tofanello de Souza, 
para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão Eleitoral responsável pela condução 
do processo eleitoral para os cargos de reitor e vice-reitor. 

Art. 2º A Comissão designada no art.1º contará com apoio administrativo dos servidores Juliana 
Dias de Almeida (Secretaria-Geral) e Edgard de Oliveira Nogueira (NTI).
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Art. 3º Essa Comissão se extinguirá tão logo o processo seja encerrado.

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

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 507 – 14 DE AGOSTO 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 considerando 
as deliberações ocorridas na continuação da II sessão ordinária do Conselho Universitário 
(ConsUni), realizada em 13 de agosto de 2013, e ainda o disposto na Resolução ConsUni nº 114, 
de 10 de julho de 2013, 

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor docente André Guilherme Ribeiro Balan, o servidor técnico-
administrativo Fábio Gonçalves Paiva Silva e o representante discente Orlando da Silva Júnior, 
para comporem, sob a presidência do primeiro, a Comissão Auditora responsável por auditar 
o sistema desenvolvido para esse processo eleitoral para que este atenda aos requisitos de 
segurança, confiabilidade, autenticidade e disponibilidade necessários para garantir a lisura do 
pleito. 

Art. 2º Essa Comissão se extinguirá tão logo o processo seja encerrado.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 508 – 15 DE AGOSTO 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:

Nomear em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 
1990, no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC a candidata aprovada 
no concurso público, objeto do Edital nº 161, de 20 de dezembro de 2011, publicado no DOU de 
21 de dezembro de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 54, de 30 de março de 2012, 
publicado no DOU de 02 de abril de 2012, seção 3, página 23, prorrogado pela Portaria nº 157, 
publicada no DOU de 22 de março de 2013, seção 1, página 11, conforme anexo I na presente 
Portaria:
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ANEXO I

Cargo: Técnico em Nutrição e Dietética

Nome da candidata Código da vaga
Pamela Macedo 0775012

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 509 – 15 DE AGOSTO 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:

Nomear em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 
no Quadro de Pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, os candidatos aprovados no 
Concurso Público, objeto do Edital nº 153, de 18 de outubro de 2010, publicado no DOU de 19 
de outubro de 2010, com resultado homologado pelo Edital nº 05, de 14 de fevereiro de 2011, 
publicado no DOU de 15 de fevereiro de 2011, seção 3, página 22, prorrogado pela Portaria 
nº 477, publicada no DOU de 07 de agosto de 2012, seção 1, página 6, conforme anexo I na 
presente Portaria:

Anexo I

Cargo: Técnico de Laboratório – Área Eletrotécnica

Nome Cód. Vaga
Richard Renato Chiode Oliveira 0903595

Cargo: Técnico de Laboratório – Área Mecatrônica

Nome Cód. Vaga
Ricardo Martins 0337767

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor

N° 510 – 16 DE AGOSTO 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:



Pág. 9

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 301 - 20 de agosto de 2013

Substituir, a pedido, a servidora docente Elizabeth Teodorov, na Portaria nº 466, de 01 de agosto 
de 2013, publicada no Boletim de Serviço da UFABC nº 297, de 06 de agosto de 2013, página 13, 
pela servidora docente Letícia Rodrigues Bueno. 

GUSTAVO MARTINI DALPIAN
Vice-Reitor 
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PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PORTARIA 017 – 14 DE AGOSTO DE 2013

A Pró-Reitora de Graduação em exercício da Fundação Universidade Federal do ABC, nomeada 
pela Portaria nº 343 de 29 de março de 2010, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 31 
de março de 2010, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a ausência do 
Pró-Reitor de Graduação, estatutárias,

RESOLVE:

Art. 1º Credenciar automaticamente os docentes abaixo relacionados no curso de bacharelado 
interdisciplinar:

Nome Área/Subárea em que tomou 
Posse Bacharelado Interdisciplinar

Breno Arsioli Moura Ensino – Subárea: Física BC&T

Fernanda Franzolin Ensino – Subárea: Biologia BC&T

Giselle Watanabe Caramello Ensino – Subárea: Física BC&T

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

DENISE CONSONNI
Pró-Reitora de Graduação em exercício
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CCNH
PORTARIA Nº 37 – 09 DE AGOSTO DE 2013

O Diretor do CCNH – Centro de Ciências Naturais e Humanas da Universidade Federal do ABC, 
nomeado pela Portaria nº 523, de 09 de novembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União, 
em 10 de novembro de 2009, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar as portarias nº 09 de 07 de outubro de 2010 e portaria nº 20 de 14 de maio de 
2012, designando para compor a equipe de Gestão da Comunicação os seguintes servidores: 
Renato da Silva Correa, matrícula SIAPE nº 1759318, Ana Lúcia Crivelari, matrícula SIAPE nº 
1551785, Fernando D'Agostini Y Pablos, matrícula SIAPE nº 1875406, Carolina Assumpção dos 
Santos, matrícula SIAPE nº 1875346, Patrícia Severiano Batista, matrícula SIAPE nº 1950158 e 
representando a Pró-Reitoria de Graduação o servidor Rodrigo Ferreira Prata, matrícula SIAPE nº 
1584140, sob a coor-denação do primeiro.

Art. 2º Incluir como atribuição da equipe assessorar a Direção do CCNH nas questões que 
envolvam a comunicação;

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

ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS JR.
Diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas
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CECS
BACHARELADO EM CIÊNCIAS ECONÔMICAS

EDITAL Nº 03/2013 – 15 DE AGOSTO DE 2013 *(VIDE BOLETIM DE SERVIÇO Nº 302)
Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Bacharelado em Ciências Econômicas

Edital nº 04/2013 – 15 de agosto de 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em 
Políticas Públicas 

A Coordenação do Bacharelado em Políticas Públicas, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Bacharelado em Políticas 
Públicas, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEPE nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá, na Coordenação do Bacharelado em Políticas Públicas , um Coordenador e um 
Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do Bacharelado 
em Políticas Públicas .

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-
Coordenador, devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador do Bacharelado em Políticas 
Públicas os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para 
o atendimento aos eleitores;

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

VII. Solicitar à Diretoria do CECS o apoio necessário para o cumprimento do 
processo eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;
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IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.

2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais 
de votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do 
Bacharelado em Políticas Públicas  na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da 
mesa no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4  A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (dois) representantes técnico-administrativos;

III. 2 (dois) representantes discentes.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1  As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 18h nos dias especificados no calendário 
eleitoral.

3.3  Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos de Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da 
UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;
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IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato 
a Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

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

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

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

5.5 Se o numero de candidatos for inferior ao numero de vagas não haverá votação, sendo 
eleitos os respectivos candidatos inscritos.

6. Da Apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela 
Comissão Eleitoral.

6.2  Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o 
total dos votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.
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6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h00 às 18h do dia útil subsequente 
ao da divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS prover a estrutura necessária para a realização 
destas eleições.

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente 
através da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no 
mural da  Divisão Acadêmica do CECS e, opcionalmente, através de quaisquer outros 
meios de divulgação que a Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

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

VITOR EMANUEL MARCHETTI FERRAZ JUNIOR 
Coordenador do Bacharelado em Políticas Públicas 

ANEXO I
Cronograma das eleições 

Data Atividade

20 a 23/08/2013 Período de inscrições

26/08 Publicação das inscrições deferidas

27/08 Interposição de recursos
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28/08 Homologação das inscrições

29/08 a 01/09 Campanha Eleitoral

02/09 Eleições se houver

03/09 Apuração dos votos e resultado preliminar

04/09 Interposição de Recursos

05/09 Homologação dos resultados das eleições

EDITAL Nº 04/2013 – 15 DE AGOSTO DE 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em 
Ciências Econômicas 

A Coordenação do Bacharelado em Políticas Públicas, no uso de suas atribuições legais, torna 
público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Bacharelado em Políticas 
Públicas, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução do 
ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEPE nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá, na Coordenação do Bacharelado em Ciências Econômicas , um Coordenador 
e um Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do 
Bacharelado em Ciências Econômicas .

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-
Coordenador, devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador do Bacharelado em 
Ciências Econômicas os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para 
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o atendimento aos eleitores;

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

VII. Solicitar à Diretoria do CECS o apoio necessário para o cumprimento do 
processo eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.

2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais 
de votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do 
Bacharelado em Ciências Econômicas  na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da 
mesa no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4  A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (um) representante técnico-administrativo;

III. 2 (dois) discentes.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1  As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 18h nos dias especificados no calendário 
eleitoral.

3.3  Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos de Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:
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I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato 
a Coordenador da chapa.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

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

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

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

5.5 Se o numero de candidatos for inferior ao numero de vagas não haverá votação, sendo 
eleitos os respectivos candidatos inscritos.

6. Da Apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela 
Comissão Eleitoral.

6.2  Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o 
total dos votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 
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II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h00 às 18h do dia útil subsequente 
ao da divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS prover a estrutura necessária para a realização 
destas eleições.

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente 
através da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no 
mural da  Divisão Acadêmica do CECS e, opcionalmente, através de quaisquer outros 
meios de divulgação que a Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

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

RAMON VICENTE GARCIA FERNANDEZ
Coordenador do Bacharelado em Ciências Econômicas 
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ANEXO I
Cronograma das eleições 

Data Atividade

20 a 23/08/2013 Período de inscrições

26/08 Publicação das inscrições deferidas

27/08 Interposição de recursos

28/08 Homologação das inscrições

29/08 a 01/09 Campanha Eleitoral

02/09 Eleições se houver

03/09 Apuração dos votos e resultado preliminar

04/09 Interposição de Recursos

05/09 Homologação dos resultados das eleições

BACHARELADO EM POLÍTICAS PÚBLICAS

EDITAL Nº 03/2013 – 15 DE AGOSTO DE 2013

Processo eleitoral para Composição da Coordenação do Bacharelado em Políticas 
Públicas

A Coordenação do Curso de do Bacharelado em Políticas Públicas, no uso de suas atribuições 
legais, torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Bacharelado em 
Políticas Públicas, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da Resolução 
do ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

A Coordenação do Bacharelado em Políticas Públicas será composta, conforme disposto no Artigo 
2º da Resolução ConsEPE nº 74 de 16 de agosto de 2010, por:

1.1 Quatro docentes credenciados ao Curso, eleitos entre docentes credenciados para 
mandatos de dois anos, com direito a uma recondução.
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1.2 Um representante dos técnico-administrativos, eleito pelos seus representantes, 
membros da Plenária do Curso, para mandato de dois anos;

1.3 Um representante dos discentes, eleito pelos seus representantes; membros da 
Plenária do Curso, para mandato de um ano.

1.4 As candidaturas para as posições titulares e respectivos suplentes serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a titular e um candidato a suplente devidamente 
identificado por ocasião da inscrição da candidatura.

1.5 Não serão elegíveis os membros da Comissão Eleitoral.

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para 
o atendimento aos eleitores;

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

VII. Solicitar à Diretoria do CECS o apoio necessário para o cumprimento do 
processo eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.

2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais 
de votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do 
Bacharelado em Políticas Públicas na UFABC.

Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de 
votação deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada 
terminal de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o 
presidente da mesa no turno. O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá 
compor a mesa de um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários 
previamente designados.

2.4  A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 2 (dois) representantes docentes;  
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II. 2 (um) representantes técnico-administrativos.

III. 2 (dois) representantes discentes

Parágrafo Único: o presidente da comissão será nomeado entre a representação docente.

3. Das Inscrições

3.1  As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria secretaria.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 18h dos dias especificados no calendário 
eleitoral.

3.3  Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para 
titular e suplente entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da 
UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos 
Centros, o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo 
candidato a titular.

4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre 
a divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

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

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

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

5.5 Se o numero de candidatos for inferior ao numero de vagas não haverá votação, 
sendo eleitos os respectivos candidatos inscritos.

6. Da Apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após 
o encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela 
Comissão Eleitoral.

6.2  Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis 
pedidos de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso 
ata circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o 
total dos votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os 
seguintes critérios de desempate:

6.3.1 Eleição de docente e técnico-administrativo:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a titular; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

6.3.2 Eleição de discente:

I. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a titular; 

II. maior coeficiente de progressão no curso do candidato a suplente;

III. maior idade do candidato a titular; 

IV. maior idade do candidato a suplente.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, 
entregues e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h00 às 18h00 do dia útil 
subsequente ao da divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.

7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente 
ao da impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Direção do CECS prover a estrutura necessária para a realização 



Pág. 24

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 301 - 20 de agosto de 2013

destas eleições; 

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, 
desde que realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das 
condições estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada 
obrigatoriamente através da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos 
em questão no mural da Divisão Acadêmica do CECS e, opcionalmente, através de 
quaisquer outros meios de divulgação que a Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão 
Eleitoral no Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão 
Eleitoral transferirá a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso 
e se extinguirá.

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

VITOR EMANUEL MARCHETTI FERRAZ JUNIOR
Coordenador do Curso do Bacharelado em Politicas Públicas

ANEXO I
Cronograma das eleições 

Data Atividade

20 a 23/08/2013 Período de inscrições

26/08 Publicação das inscrições deferidas

27/08 Interposição de recursos

28/08 Homologação das inscrições

29/08 a 01/09 Campanha Eleitoral

02/09 Eleições se houver

03/09 Apuração dos votos e resultado preliminar

04/09 Interposição de Recursos

05/09 Homologação dos resultados das eleições
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EDITAL Nº 04/2013 – 15 DE AGOSTO DE 2013

Processo eleitoral para Coordenador e Vice-Coordenador do Bacharelado em 
Ciências Econômicas 

A Coordenação do Bacharelado em Políticas Públicas, no uso de suas atribuições legais, 
torna público o processo eleitoral para a composição da Coordenação do Bacharelado em 
Políticas Públicas, conforme disposições da Resolução ConsUni nº47 de 03/08/2010 e da 
Resolução do ConsEPE nº 74 de 16/08/2010.

1. Disposições Preliminares

1.1 Conforme disposto no Artigo 2º da Resolução ConsEPE nº 74 de 16 de agosto de 2010 
haverá, na Coordenação do Bacharelado em Ciências Econômicas , um Coordenador 
e um Vice-Coordenador, os quais deverão ser eleitos pelos membros da Plenária do 
Bacharelado em Ciências Econômicas .

1.2 As candidaturas para os cargos de Coordenador e de Vice-Coordenador serão efetuadas 
em chapas constituídas por um candidato a Coordenador e um candidato a Vice-
Coordenador, devidamente identificados por ocasião das inscrições das candidaturas.

1.3 Serão inelegíveis para Coordenador e para Vice-Coordenador do Bacharelado em 
Ciências Econômicas os membros da Comissão Eleitoral deste processo eletivo

2. Da Comissão Eleitoral

2.1 A Coordenação do Curso nomeará a Comissão Eleitoral cuja competência será: 

I. Cumprir e fazer cumprir este Edital;

II. Oficializar e divulgar o registro de inscrições; 

III. Divulgar a homologação das inscrições deferidas;

IV. Decidir sobre recursos interpostos; 

V. Divulgar e estabelecer as seções eleitorais em número e locais suficientes para 
o atendimento aos eleitores;

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

VII. Solicitar à Diretoria do CECS o apoio necessário para o cumprimento do 
processo eleitoral;

VIII. Divulgar, proclamar e homologar os resultados;

IX. Elaborar o relatório final do processo eleitoral.

2.2 A Comissão Eleitoral deverá definir os locais e os horários de abertura dos terminais 
de votação, de modo a cobrir todos os turnos em que haja atividade acadêmica do 
Bacharelado em Ciências Econômicas  na UFABC.
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Parágrafo único: A lista dos locais e horários de funcionamento dos terminais de votação 
deverá ser divulgada pelo menos cinco dias antes da data da votação.

2.3 A Comissão Eleitoral designará os servidores que irão compor as mesas de cada terminal 
de votação (mesários), distribuindo-os em turnos de trabalho e indicando o presidente da 
mesa no turno. 

Parágrafo Único: O presidente da Comissão Eleitoral somente poderá compor a mesa de 
um terminal de votação no caso de ausência de um dos mesários previamente designados.

2.4  A Comissão Eleitoral será composta por: 

I. 2 (dois) representantes docentes;  

II. 2 (um) representante técnico-administrativo;

III. 2 (dois) discentes.

Parágrafo Único: o presidente da Comissão será nomeado entre a representação 
docente.

3. Das Inscrições

3.1  As inscrições das candidaturas serão efetuadas mediante entrega, na Divisão Acadêmica 
do CECS, de formulário disponível na própria Divisão.

3.2  As inscrições poderão ser realizadas das 9h às 18h nos dias especificados no calendário 
eleitoral.

3.3  Serão indeferidas as inscrições das chapas onde haja superposição de nomes para os 
cargos de Coordenador e Vice-Coordenador entre quaisquer chapas.

4. Da Campanha

4.1 Os candidatos poderão distribuir panfletos, utilizar cartazes, faixas e outros meios de 
divulgação na UFABC, dentro dos limites legais.

4.2 É vetado aos candidatos na campanha eleitoral:

I. Fazer propaganda utilizando-se de equipamentos sonoros dentro do campus da UFABC;

II. Utilizar sites residentes no domínio da UFABC para campanha eleitoral;

III. Afixar material de campanha em qualquer bem da UFABC;

IV. Utilizar recursos financeiros da UFABC.

4.3 Poderão ser impugnadas, a critério da Comissão Eleitoral, as candidaturas que violarem 
estas regras.

4.4 Poderão denunciar a violação destas regras à Comissão Eleitoral os Diretores dos Centros, 
o Prefeito Universitário, o Reitor e as demais candidaturas, representadas pelo candidato 
a Coordenador da chapa.
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4.5 A denúncia à violação destas regras poderá ser realizada em qualquer momento entre a 
divulgação das inscrições deferidas e o final da votação. 

4.6 A campanha eleitoral encerrar-se-á às 23h00 do último dia útil antecedente ao dia das 
eleições.

5. Da Votação

5.1 A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível.

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

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

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

5.5 Se o numero de candidatos for inferior ao numero de vagas não haverá votação, sendo 
eleitos os respectivos candidatos inscritos.

6. Da Apuração

6.1 A apuração dos votos e a divulgação dos resultados serão realizadas apenas após o 
encerramento das eleições, em sessão pública, em local e horário a ser definido pela 
Comissão Eleitoral.

6.2  Concluída a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos 
de impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar à Coordenação do Curso ata 
circunstanciada da sessão de apuração dos votos, contendo os nomes dos eleitos e o 
total dos votos brancos e nulos.

6.3 Em caso de empate no resultado da eleição, serão utilizados sequencialmente os seguintes 
critérios de desempate:

I. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Coordenador; 

II. maior tempo de efetivo exercício na UFABC do candidato a Vice-Coordenador;

III. maior idade do candidato a Coordenador; 

IV. maior idade do candidato a Vice-Coordenador.

6.4 É vedado o acúmulo de cargo de Coordenador ou Vice-Coordenador e membro da 
Coordenação do Curso, devendo o eleito optar por um dos cargos quando da posse.

7. Da Interposição de Recursos

7.1 Eventuais recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral, entregues 
e protocolados na Divisão Acadêmica do CECS das 9h00 às 18h do dia útil subsequente 
ao da divulgação do resultado da etapa do processo eleitoral em questão.
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7.2 A Comissão Eleitoral proferirá julgamento até as 23h00 do dia útil subsequente ao da 
impetração do recurso.

8. Das Disposições Gerais

8.1 Caberá à Divisão Acadêmica do CECS prover a estrutura necessária para a realização 
destas eleições.

8.2 Os itens deste Edital poderão sofrer alterações, atualizações ou acréscimos, desde que 
realizadas antes da abertura do período de inscrições.

8.3 A inscrição no processo eletivo implicará no conhecimento e aceitação das condições 
estabelecidas neste Edital.

8.4 A publicidade dos atos da Comissão Eleitoral deverá ser realizada obrigatoriamente 
através da afixação, pela Comissão Eleitoral, de cópia dos documentos em questão no 
mural da  Divisão Acadêmica do CECS e, opcionalmente, através de quaisquer outros 
meios de divulgação que a Comissão Eleitoral julgar pertinente.

8.5 A homologação do resultado da eleição deverá ser publicada pela Comissão Eleitoral no 
Boletim de Serviço da UFABC. 

8.6 Após a publicação da homologação do resultado da eleição, a Comissão Eleitoral transferirá 
a guarda de toda a documentação do pleito à Coordenação do Curso e se extinguirá.

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

RAMON VICENTE GARCIA FERNANDEZ
Coordenador do Bacharelado em Ciências Econômicas 

ANEXO I
Cronograma das eleições 

Data Atividade

20 a 23/08/2013 Período de inscrições

26/08 Publicação das inscrições deferidas

27/08 Interposição de recursos

28/08 Homologação das inscrições

29/08 a 01/09 Campanha Eleitoral

02/09 Eleições se houver

03/09 Apuração dos votos e resultado preliminar
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04/09 Interposição de Recursos

05/09 Homologação dos resultados das eleições

SINOPSE
VII REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONCECS DE 2013

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da VII sessão ordinária 
de 2013 do Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – 

ConCECS, realizada no dia 12 de agosto,  às 14h23, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em 
Santo André.

Sessão presidida pelo professor Gilberto Martins, diretor do CECS.

Informes da direção:

1) Informou sobre o resultado das eleições para representantes docentes, discentes e técnico-
administrativos do ConCECS, e procedeu à leitura das recomendações da comissão a serem 
consideradas nas próximas eleições. Houve breve discussão sobre as recomendações 
de criação de incentivos para maior participação das categorias sem representação e 
possibilidade de destinar uma vaga para discentes de graduação vinculados ao BC&T e 
seus cursos específicos, e outra vaga para os alunos vinculados ao BC&H e seus cursos 
específicos.

2) Comunicou o fim do mandato de alguns representantes atuais e cogitou a possibilidade de 
agendamento de continuação da reunião para esgotamento da pauta. Professor Luiz Henrique 
Bonani do Nascimento lembrou que o mandato dos atuais coordenadores também se findaria 
em 1º de setembro.

3) Informou a aprovação do Regimento Interno do ConCECS pelo ConsUni.

Informes dos Conselheiros:

1) Professor Rovilson Mafalda informou sobre o projeto estudantil Baja, que foi iniciado em 
2008, por alunos da UFABC. Destacou que os alunos participaram de uma competição nos 
dias 28 e 29 de julho e foram premiados com o 5º lugar na categoria tração e suspensão. 
Embora seja uma premiação pequena, a conquista é bastante significativa para a 
universidade. Considerando que alguns alunos que participam do projeto desde o início do 
projeto deixarão o grupo para dedicarem-se a sua formação, professor Rovilson sugeriu 
uma Moção pelo trabalho de consolidação de suas atividades na universidade.

Nos informes dos conselheiros e da Direção, houve solicitações de inclusão e alteração na 
ordem de alguns itens, que foram todas aprovadas pelos conselheiros.

Ordem do dia:

 1) Ata da 5ª reunião ordinária do ConCECS, realizada nos dias 10 e 17 de junho de 2013
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Ata aprovada, sem alterações, por unanimidade.

2) Ata da 6ª reunião ordinária do ConCECS, realizada no dia 1º de julho de 2013.

Ata aprovada, sem alterações, por unanimidade.

3) Proposta de metodologia de distribuição de salas de docentes no câmpus São Bernardo.

Após discussão e sugestões de alterações da redação e de prazos, a resolução foi 
aprovada, com alterações, por unanimidade, e deverá ter validade após publicação no 
Boletim de Serviço. 

4) Avaliação de estágio probatório de 12 meses da professora Vanderli Correia Prieto.

Professor Gilberto procedeu à leitura do parecer emitido pela Comissão de Estágio 
Probatório. Professor Jabra fez alguns questionamentos sobre o parecer e solicitou a 
indicação de uma nova comissão para avaliar a docente, entretanto, a solicitação não foi 
secundada, sendo o parecer da Comissão de Estágio Probatório aprovado com 10 votos 
favoráveis, 1 contrário e 4 abstenções.

5) Solicitação de abertura de vaga para professor titular para o curso Bacharelado em 
Relações Internacionais.

Professor Gilberto Martins informou a manutenção do item na Ordem do Dia da próxima 
reunião a pedido do demandante.

6) Regulamentação de procedimentos para redistribuição de docentes para o CECS.

Professor Gilberto Martins relatou a proposta de resolução com os procedimentos internos 
para redistribuição de docentes para o CECS, a pedido. Não havendo comentários ou 
discussão, a resolução foi colocada em votação e aprovada por unanimidade.

7) Avaliação de estágio probatório de 12 meses dos professores Alberto Sanyuan Suen, 
Camila Caldeira Nunes Dias e Diogo Coutinho Soriano.

Informadas as áreas de atuação dos docentes e não havendo nenhum destaque ou 
comentário referente às avaliações, os pareceres da comissão, com a recomendação de 
aprovação em estágio probatório, foram aprovados por unanimidade.

8) Abertura de edital para contratação de docente na área de Processamento de Sinais.

Professora Patrícia Aparecida da Ana informou a alteração do nome denominação da vaga  
para “Processamento de Sinais”. Justificou a necessidade e urgência de contratação de 
docente nessa área, pois há uma deficiência de docentes na área de Processamento e 
Sinais Biomédicos e planejamento de oferta dessa disciplina nos próximos quadrimestres. 
Após breves comentários e esclarecimentos, a solicitação foi colocada em votação e 
aprovada por unanimidade.

9) Homologação da sugestão de membros para banca de concurso na área de Ciências 
Econômicas.

Professor Marcelo Modesto informou a aprovação ad referendum, devido à urgência, 
dos editais de concurso 22/2013, 23/2013, 24/2013 e 29/2013, na área de Ciências 
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Econômicas. Homologação aprovada por unanimidade.

10) Sugestão de membros para banca de concurso dos editais 35/2013, 36/2013, 37/2013 
e 38/2013.

Professor Jabra Haber relatou e apresentou justificativas da escolha dos membros da 
banca. Abriu-se para discussão e houve proposta de encaminhamento para o item retornar 
ao Expediente da próxima reunião. No entanto, essa proposta não foi secundada pelo 
conselho, sendo a sugestão dos membros da banca de todos os editais aprovada com 10 
votos favoráveis e 5 abstenções.

11) Sugestão de membros para banca de concurso dos editais 28/2013 e 30/2013.

A proposta de composição de banca de concurso na área de Engenharia de Energia, 
apresentada pela professora Cristina Tomazeti, foi aprovada por unanimidade.

12) Sugestão de membros para banca de concurso na área de Engenharia Biomédica.

Professora Patrícia Aparecida da Ana apresentou proposta de composição de banca 
para concurso na área de Bases Biológicas da Reabilitação, a qual foi aprovada por 
unanimidade. A relatora ainda solicitou a inclusão de mais um membro na banca - que não 
constava na proposta – sendo a inclusão também aprovada por unanimidade.

13) Sugestão de membros para banca de concurso na área de Engenharia Ambiental e 
Urbana.

Professor Dácio Roberto Matheus apresentou proposta de composição de banca para 
concursos na área de Saneamento Ambiental, nas subáreas de Operações Unitárias 
e Sistemas de Tratamentos de Águas, Esgotos e Efluentes; e Resíduos Sólidos. Após 
esclarecimentos, a proposta foi aprovada por unanimidade.

14) Solicitação de afastamento internacional do professor Klaus Frey.

Professor Marcelo apresentou solicitação de afastamento do professor Klaus Frey pelo 
período de 16 de setembro a 05 de outubro para participação de dois encontros no México. 
Solicitação aprovada por unanimidade.

Expediente:

1) Avaliação de estágio probatório de 12 meses dos professores Lucélia Borges da Costa, 
Márcia Maria Penteado Marchesini, Paris Yeros e Vânia Trombini Hernandes.

Professor Gilberto Martins informou a área de atuação dos docentes avaliados e 
informou que os processos ficariam à disposição para consulta dos conselheiros na 
Secretaria do CECS.

2) Avaliação de estágio probatório de 24 meses dos professores Maria Cleofé Valverde 
Brambila, Ricardo de Sousa Moretti e Thales Sousa.

Professor Gilberto Martins informou a área de atuação dos docentes avaliados e 
informou que os processos ficariam à disposição para consulta dos conselheiros na 
Secretaria do CECS.

3) Avaliação de estágio probatório final das professoras Andrea Paula dos Santos e 
Cláudia Boian.
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Professor Gilberto Martins destacou brevemente a avaliação da professora Andrea e 
informou que os processos ficariam à disposição para consulta dos conselheiros na 
Secretaria do CECS.

4) Proposta de criação de um laboratório de uso temporário no Bloco B. 

Professor Júlio Carlos Teixeira apresentou proposta de utilização da sala de reuniões 
do 9º andar do Bloco B para criação de um laboratório de uso temporário. Houve 
discussão sobre segurança do local, espaço para reuniões no Bloco B e detalhes sobre 
o laboratório de pesquisa que poderia ser criado. A proposta será encaminhada para 
um relator na próxima reunião ordinária.

5) Homologação de cadastro de pesquisador colaborador do professor Márcio Eisencraft.

Professor Marcelo Modesto informou que assinou ad referendum, a pedido do professor 
Márcio, autorização para seu cadastro de pesquisador colaborador junto à PROPES, 
em virtude de sua transferência para a Poli/USP. Secundada e aprovada a promoção do 
item para a Ordem do Dia, a homologação foi aprovada por unanimidade.

6) Solicitação de cadastro de pesquisador colaborador do professor Israel da Silveira 
Rego.

Professor Annibal Hetem Junior relatou o pedido de cadastro de pesquisador 
colaborador do professor Israel, que foi empossado em outra instituição. Explicou 
que o requerente tem projetos em andamento de interesse do curso da Engenharia 
Aeroespacial, portanto, solicitou o deferimento.  Secundada e aprovada a promoção do 
item para a Ordem do Dia, a solicitação foi aprovada por unanimidade.

7) Siglas: uso do 4º dígito nas graduações do CECS.

O técnico administrativo Vagner Guedes apresentou duas sugestões para a nova sigla 
de denominação das disciplinas vinculadas ao CECS. A primeira proposta é para que 
o terceiro caractere a ser acrescentado às siglas EN e CS seja em ordem alfabética, 
e a segunda proposta é a utilização de letras que tenham alguma identificação com a 
denominação dos cursos. Após discussões, sugeriu-se que fosse designado um relator 
e que a proposta fosse encaminhada para a Ordem do Dia da próxima reunião.

8) Proposta de criação de Centro de Treinamento em Projeto de Circuitos Integrados na 
UFABC – Convênio UFABC/MCTI/CNPq/FINEP.

Professor Carlos Reis relatou programa criado pelo MCTI referente à criação de Centro 
de Treinamento em Projeto de Circuitos Integrados, para o qual a UFABC foi convidada 
a participar. O relator elencou as vantagens de ser beneficiado pelo programa, 
entretanto, explicou que a UFABC deve conceder espaço físico para as instalações 
do Centro.  Professor Gilberto Martins informou que, se a proposta fosse aprovada, a 
Direção do CECS faria esforços para obtenção do espaço. Secundada e aprovada a 
promoção do item para a Ordem do Dia, a solicitação foi aprovada por unanimidade.

9) Utilização da verba da Reserva Técnica Institucional.

Professor Júlio Carlos Teixeira apresentou proposta para utilização da verba da 
Reserva Técnica Institucional do exercício 2013. Informou que a CPPCECS optou pelo 
uso da verba para compra emergencial de ar-condicionado para um dos laboratórios 
de pesquisa, contratação de projeto executivo dos laboratórios do mezanino do Bloco 
B e instalação de sistema de exaustão para laboratório para captação de vapores 
cáusticos. Após apresentação das justificativas, determinou-se que a CPPCECS 
encaminhe o projeto de uso da verba para ser relatado na próxima reunião ordinária na 
Ordem do Dia.
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10) Alteração de bibliografia do Bacharelado em Relações Internacionais.

Professora Sandra Momm informou que a solicitação de alteração bibliográfica justifica-
se pelo esgotamento nas editoras dos livros sugeridos. Dessa forma, o curso BRI 
solicita a substituição dos livros por similares disponíveis no mercado. Secundada e 
aprovada a proposta de encaminhamento do item para a Ordem Dia, a solicitação foi 
aprovada por unanimidade.

CLEIDE LIMA DA SILVA
Secretária Executiva
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas.
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CMCC

BNC - PORTARIA N°1 DE 14 DE AGOSTO DE 2013

A coordenadora do Bacharelado em Neurociência, Profa. Paula Ayako Tiba, nomeada pela 
Portaria nº 70, de 05 de fevereiro de 2013, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores docentes Marcelo Salvador Caetano, Marcelo Bussoti Reyes, 
André Mascioli Cravo e Marcela Bermudez Echeverry; e o servidor técnico administrativo Cândido 
Tiepo Júnior para comporem a Comissão Eleitoral para preenchimento de vagas para técnico 
administrativo e discentes na Plenária e Coordenação do Bacharelado em Neurociência.
Parágrafo único: A presidência desta Comissão será exercida pelo professor Marcelo Salvador 
Caetano.

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

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço.

Paula Ayako Tiba
Coordenadora do Bacharelado em Neurociência

EDITAL PARA COMPOSIÇÃO DA PLENÁRIA DO BACHARELADO EM 
NEUROCIÊNCIA

1. Das vagas:

1.1. Representante técnico-administrativo:

Vagas mandato

Bacharelado em Neurociência 4 Até o final do mandato do 
coordenador (05/02/2015)

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

I. I. Estejam em efetivo exercício na UFABC;

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

III. III. Não pertençam à Comissão Eleitoral.

1.3. Representante discente:

Vagas mandato
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Bacharelado em Neurociência 8 1 ano (de 01/09/2013 a 31/08/2014)

1.4. São elegíveis para representação na Plenária quaisquer discentes do curso que:

I. Estejam matriculados regularmente ou que tenham feito a reserva de vaga no curso;

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

III. Não pertençam à Comissão Eleitoral.

2. Do cronograma das eleições:

26/08/2013 Inscrição dos candidatos (até 17h00)

27/08/2013 Publicação das inscrições deferidas 

28/08/2013 Recebimento de recursos (até 17h00)

29/08/2013 Campanha eleitoral

30/08/2013 Votação (até 17h00)

30/08/2013 Apuração e divulgação dos resultados (18h00)

02/09/2013 Recebimento de recursos (até 18h00)

03/09/2013 Conclusão das atividades da comissão eleitoral, mediante 
apresentação de relatório final à Direção do CMCC

3. Das inscrições

3.1. As inscrições serão efetuadas na Divisão Acadêmica do CMCC, no 5º andar do Bloco A, 
torre 2, campus Santo André, das 9h00 às 17h00.

3.2. As vagas dos itens 1.1 e 1.3 do presente Edital são para representantes titulares das 
respectivas categorias.

3.3. No ato de inscrição, os candidatos deverão preencher o formulário disponível e assiná-lo. 
Cada interessado poderá se inscrever para concorrer à vaga em uma única plenária do curso.

3.4. Não serão aceitas as inscrições cujos formulários estiverem rasurados ou preenchidos de 
forma incorreta.

3.5. Não serão aceitas as inscrições entregues fora do prazo estabelecido.

3.6. O candidato deverá exigir o protocolo de entrega da inscrição.
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3.7. A Divisão Acadêmica se exime de qualquer análise da inscrição. O documento será 
avaliado pela Comissão Eleitoral responsável pelo processo.

3.8. A inscrição poderá ser realizada por procuração simples. 

3.9. Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará a lista das inscrições 
deferidas em meio eletrônico do CMCC da UFABC.

3.10. Os recursos, de quaisquer naturezas, serão apreciados pela Comissão Eleitoral.

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, devendo 
atentar-se às normas éticas e legais 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 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, no hall próximo à 
Divisão Acadêmica do CMCC, 5º andar da torre 2 do bloco A, campus Santo André. 

5.2. A votação far-se-á por meio de voto secreto, pessoal e intransferível, mediante a 
apresentação de documento oficial com foto ou crachá de identificação funcional.

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 apenas um dos candidatos inscritos.

6. Do direito a voto

6.1. Poderão votar para representante técnico-administrativo os servidores técnico-
administrativos da UFABC. 

6.2. Poderão votar para representante discente os alunos matriculados ou com declaração de 
reserva de vaga no respectivo curso de formação específica.

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 eletrônico do CMCC da UFABC.

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

7.4. Concluídos a apuração, a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos de 
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impugnações, a Comissão Eleitoral deverá encaminhar o relatório final ao Diretor do CMCC e a 
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 será considerada a seguinte ordem de desempate:

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

2º- titular 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 inscritos for igual ou menor ao número de vagas, estes 
automaticamente estarão eleitos sem a necessidade de votação, porém a divulgação do 
resultado final obedecerá o cronograma disposto no item 2 do presente Edital.

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

8.4. Os casos omissos deverão ser encaminhados ao conhecimento da Comissão Eleitoral e 
serão decididos pela Comissão Eleitoral.

PAULA AYAKO TIBA
Coordenadora do Bacharelado em Neurociência


