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

Referências:

Lei nº 4.965, de 5 de maio de 1966.

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

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

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

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

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

Data de publicação do Boletim Envio das matérias

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

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

Produção e Edição
Assessoria de Comunicação e Imprensa

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

no site da Imprensa Nacional (www.in.gov.br).
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 654 – 13 DE SETEMBRO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor Cláudio Luis de Camargo 
Penteado, Professor Adjunto, de 11 a 16/10/2013 (trânsito incluso), para participação no World 
Social Science Forum 2013 (WSSF), em Montreal/Canadá.

KLAUS WERNER CAPELLE
Reitor em Exercício

PORTARIAS DE 13 DE SETEMBRO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Nº 655 - Revogar a Portaria nº 747, de 1º de outubro de 2012, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC, nº 238, de 10 de outubro de 2012, página 18.

Nº 656 - Dispensar o servidor Ramon Vicente Garcia Fernandez, SIAPE nº 0344365, em 
virtude do término do mandato, da função gratificada de coordenador do Curso de Graduação do 
Bacharelado em Ciências Econômicas, código FCC.

Nº 657 - Designar, o servidor Ramon Vicente Garcia Fernandez, SIAPE nº 0344365, para 
exercer a  função gratificada de coordenador do Curso de Graduação do Bacharelado em 
Ciências Econômicas, código FCC.

Nº 658 - Art. 1º - Designar o servidor Alberto Sanyuan Suen, SIAPE nº 1912339, para exercer a 
função de vice-coordenador do Curso de Graduação do Bacharelado em Ciências Econômicas.

Art. 2º -  Designar o servidor como substituto eventual do coordenador do Curso de Graduação 
do Bacharelado em Ciências Econômicas nas ausências e impedimentos regulares do titular, 
código FCC.

KLAUS WERNER CAPELLE
Reitor em Exercício 
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N° 659 – 13 DE SETEMBRO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Dispensar o servidor Maurício Domingues Coutinho Neto, SIAPE nº 1544403, da função 
gratificada de Chefe da Divisão de Data Center do NTI, código FG-1, a contar de 9 de setembro 
de 2013.

KLAUS WERNER CAPELLE
Reitor em Exercício 

N° 660 – 13 DE SETEMBRO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09, 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
Selênio Rocha Silva
Fernando Luiz Marcelo Antunes
Álvaro Batista Dietrich

Suplentes
Julio Carlos Teixeira
Maurício Barbosa de Camargo Salles
Darlan Alexandria Fernandes

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 167/UFABC/2012, publicado no DOU, de 14 
de dezembro de 2012, na área de ENGENHARIA DE INSTRUMENTAÇÃO, AUTOMAÇÃO E 
ROBÓTICA, e na subárea de INSTALAÇÕES E ACIONAMENTOS ELÉTRICOS.

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

KLAUS WERNER CAPELLE
Reitor em Exercício 
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N° 661 – 13 DE SETEMBRO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Art. 1º  Nomear os professores Charles Morphy Dias dos Santos, matrícula SIAPE nº 1676326, 
Otto Muller Patrão de Oliveira, matrícula SIAPE nº 1834571 e Márcia Helena Alvim, matrícula 
SIAPE nº 1656374, 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 História, Filosofia e Didática das Ciências (correspondente ao 
curso de Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática da UFABC), obtido na Université 
Claude Bernard LYON 1 na França, pela interessada Graziela Miê Peres Lopes.

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.

KLAUS WERNER CAPELLE
Reitor em Exercício

N° 662 – 13 DE SETEMBRO DE 2013

O REITOR EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), de 
acordo com a Portaria nº 312, de 19 de julho de 2011, publicada no Boletim de Serviço da UFABC 
nº 174, de 27 de julho de 2011, página 09, 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
Francisco de Assis Costa
Eduardo Luiz Machado
Ana Claudia Polato e Fava

Suplentes
Ricardo Batista Politi
Gustavo Inácio de Moraes

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 23/UFABC/2013, publicado no DOU, de 08 de 
abril de 2013, na área de MICROECONOMIA E ECONOMIA DO MEIO-AMBIENTE.
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC.

KLAUS WERNER CAPELLE
Reitor em Exercício

N° 663 – 16 DE SETEMBRO DE 2013

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

RESOLVE:

Nomear em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, no 
Quadro de Pessoal da UFABC, 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 Materiais - Metalurgia

Nome Cód. Vaga
André Luiz Fernandes Bussula 0336477

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 664 – 17 DE SETEMBRO DE 2013

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

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar de 25 de setembro de 2013, o prazo para término 
dos trabalhos da Comissão de Sindicância para apuração dos fatos descritos no Processo nº 
23006.001173/2013-13, instituída pela Portaria nº 525, de 20 de agosto de 2013, publicada no 
Boletim de Serviço da UFABC nº 302, de 23 de agosto de 2013.

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

HELIO WALDMAN
Reitor
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N° 665 – 17 DE SETEMBRO 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:

Substituir, a pedido, a servidora docente Paula Ayako Tiba, SIAPE nº 1762344, na Portaria nº 
629, de 06 de setembro de 2013, publicada no Boletim de Serviço da UFABC nº 308, de 13 de 
setembro de 2013, página 09, pelo servidor docente André Guilherme Ribeiro Balan, SIAPE nº 
1672970. 

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA

Nome do Servidor: Alda Maria Napolitano Sanchez
Cargo: Economista
Função: CD-4 – Coordenadora Geral de Planejamento
Matrícula SIAPE: 1268726
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Rosana Denaldi
Função Substituída: Pró-Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional
Código da Função: CD-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 204 de 17/05/2011, publicada no D.O.U. nº 94 
de 18/05/2011
Período do Afastamento: 02/09/2013 a 11/09/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Cristina Tiemi Nakanishi Dias
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1766540
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Rodrigo Panzica
Função Substituída: Chefe da Divisão de Contratos
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 323 de 30/08/2013, publicada no 
Boletim de Serviço nº 233 de 05/09/2013
Período do Afastamento: 06/08/2013 a 07/08/2013 e 02/09/2013 a 20/09/2013
Motivo do Afastamento: Licença Para Tratamento de Saúde e Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Sergio Henrique Bezerra de Souza Leal
Cargo: Professor de Magistério Superior
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1550494
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Marco Antonio Bueno Filho
Função Substituída: Coordenador do Curso de Graduação de Licenciatura em Química
Código da Função: FCC
Ato da designação de substituição: Portaria nº 516 de 19/08/2013, publicada no Boletim de 
Serviço nº 302 de 23/08/2013
Período do Afastamento: 15/09/2013 a 21/09/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.



Pág. 11

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 310 - 20 de setembro de 2013

Nome do Servidor: Ronaldo Oliveira de Carvalho
Cargo: Assistente em Administração
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1621406
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Simone Aparecida Pellizon
Função Substituída: Chefe da Divisão de Contratos
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 219 de 21/07/2011, publicada no 
Boletim de Serviço nº 174 de 27/07/2011
Período do Afastamento: 19/08/2013 a 01/09/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Mariella Batarra Mian
Cargo: Relações Públicas 
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1941382
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Alessandra de Castilho
Função Substituída: Chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa
Código da Função: CD-4
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 257 de 27/08/2013, publicada no D.O.U 
nº 167 de 29/08/2013
Período do Afastamento: 02/09/2013 a 07/09/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Francisco de Assis Comaru
Cargo: Professor de Magistério Superior
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1545979
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Plínio Zornoff Táboas
Função Substituída: Pró-Reitor de Extensão
Código da Função: CD-2
Ato da designação de substituição: Portaria nº 994 de 05/12/2012, publicada no D.O.U nº 235 
de 06/12/2012
Período do Afastamento: 15/08/2013 a 30/12/2013
Motivo do Afastamento: Licença Para Tratamento de Saúde
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Fernanda Pereira dos Santos
Cargo: Secretária Executiva
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 2680238
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
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Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Camila Binhardi Natal
Função Substituída: Assessora Executiva da Vice-Reitoria
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 447 de 06/12/2012, publicada no B.S. 
Edição Extra de 07/12/2012
Período do Afastamento: 30/09/2013 a 04/10/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Bianca Grotti Devora
Cargo: Técnico de Laboratório – Área: Química
Função: Não tem
Matrícula SIAPE:1863713
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Cristiane Oliveira de Souza Azzi
Função Substituída: Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco Alfa
Código da Função: FG-4
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 228 de 25/07/2013, publicada no 
Boletim de Serviço nº 295 de 30/07/2013
Período do Afastamento: 09/09/2013 a 13/09/2013
Motivo do Afastamento: Férias
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Neli Oshiro
Cargo: Assistente Social
Função: Não tem
Matrícula SIAPE:1833359
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Vinicius Cifu Lopes
Função Substituída: Chefe da Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial - DEAT
Código da Função: FG-1
Ato da designação de substituição: Portaria nº 436 de 18/07/2013, publicada no Boletim de 
Serviço nº 293 de 23/07/2013
Período do Afastamento: 27/08/2013 a 29/08/2013
Motivo do Afastamento: Treinamento externo
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

Nome do Servidor: Hugo Barbosa Suffredini
Cargo: Professor do Magistério Superior
Função: Não tem
Matrícula SIAPE: 1544230
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Vani Xavier de Oliveira Junior
Função Substituída: Coordenadora do Sistema de Bibliotecas da UFABC
Código da Função: FCC
Ato da designação de substituição: Portaria nº 734 de 29/12/2011, publicada no Boletim de 
Serviço Edição Extra de 02/01/2012
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Período do Afastamento: 02/01/2013 a 13/01/2013; 22/06/2013 a 27/06/2013 e 28/06/2013 a 
14/07/2013
Motivo do Afastamento: Férias e Afastamento Internacional
Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

AUXÍLIO NATALIDADE

Nome do Servidor: Fabiana Carlos Pinto de Almeida
Cargo: Engenheiro – Área: Civil
Matrícula SIAPE: 1669162
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Filho(a): Mariana Marques de Almeida
Data de Nascimento: 02/09/2013
Matrícula: 111286 01 55 2013 1 00531 208 0117318-65
Cartório: Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 17º Subdistrito – Bela Vista – São 
Paulo - SP
Valor: R$ 523,65
Mês/ Pagamento: setembro/2013
Fundamento Legal: Artigo 196 da Lei nº 8.112/90
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EDITAL Nº 01/2013

EDITAL DE SELEÇÃO PARA BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO (PNPD 2013/
CAPES)

O Programa de Pós-graduação em Matemática da UFABC torna público que encontram-se 
abertas as inscrições para a seleção de 01 (um) Bolsista de Pós-Doutorado do Programa 
Nacional de Pós- Doutorado (PNPD) da CAPES. 

1. PERFIL DOS CANDIDATOS 

Os candidatos à bolsa do PNPD devem atender aos seguintes requisitos: 

• Possuir título de Doutor em Matemática, Física ou áreas afins.

• Ter experiência em pesquisa em uma das linhas do programa de Pós-graduação em 
Matemática da UFABC, comprovada pela produção científica;

• Ter curriculum atualizado na plataforma Lattes ou equivalente (se estrangeiro);

•  Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

• Ter projeto de pesquisa na área de experiência indicando possíveis colaboradores no 
projeto dentro do corpo docente permanente do programa;

• Estar apto a iniciar as atividades relativas ao projeto tão logo seja aprovada a sua 
candidatura. 

1.1 Atuação do candidato selecionado: 

O candidato selecionado desempenhará atividades de pesquisa relacionadas ao projeto de 
pesquisa apresentado no momento da inscrição em conjunto com docente(es) permanente(es) 
e/ou grupo de pesquisa na área e poderá orientar e co-orientar alunos de graduação e pós-
graduação, além de participar ativamente de outras atividades de ensino e extensão. 

2. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS CANDIDATOS 

No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos, por via eletrônica (ppg.
matematica@ufabc.edu.br).

• Cópia digitalizada do Documento de Identificação e do CPF. No caso de candidatos 
estrangeiros, cópia do passaporte com as páginas onde constam fotografia e dados 
pessoais;

• Cópia do Curriculum Lattes (ou equivalente em caso de estrangeiro) atualizado em formato 
pdf;

• Cópia do Projeto de Pesquisa em uma das linhas do programa de Pós-graduação em 
Matemática da UFABC;
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• Cópia digitalizada do Histórico escolar da pós-graduação.

2. DOCUMENTOS PARA OUTORGA DA BOLSA

• Título de Doutor ou ata de defesa de Tese;

• Documento de identidade com validade nacional ou visto temporário de permanência no 
país no caso de estrangeiro;

• Comprovação de estar em dia com as obrigações eleitorais no caso de candidato brasileiro;

• No caso de ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições 
de ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, apresentar comprovante de 
afastamento da instituição de origem por prazo compatível com o prazo de vigência da bolsa.

3. DO BOLSISTA EXIGE-SE

• Dedicação exclusiva às atividades de pesquisa financiadas pela bolsa de Pós-doutorado 
que é objeto deste edital de seleção;

• Desenvolver atividade de pesquisa de acordo com o Projeto de Pesquisa apresentado no 
momento da inscrição em conjunto com docentes permanentes ou grupos de pesquisa do 
Programa de Pós-graduação em Matemática da UFABC;

• Apresentar Relatórios de Atividades referentes às atividades desenvolvidas no decorrer da 
vigência da bolsa, sendo o primeiro 180 (cento e oitenta) dias após o início da vigência da 
bolsa e o segundo 60 (sessenta) dias após o encerramento da respectiva bolsa.

3. BOLSA 

A bolsa de Pós-Doutorado do PNPD terá duração de 12 meses com valor mensal de R$ 4.100,00 
(quatro mil e cem reais), a ser implementada e paga diretamente pela CAPES ao bolsista após a 
aprovação do candidato indicado pelo Coordenador do Programa e pela Capes. 

3. INSCRIÇÃO

As inscrições podem ser realizadas até 17 de Outubro de 2013 via e-mail (com assunto 
“Inscrição Bolsista Pós-Doutorado PNPD“) para ppg.matematica@ufabc.edu.br acompanhado da 
documentação exigida. 

4. SELEÇÃO

A seleção será realizada com base na avaliação da documentação (curriculum, projeto de 
pesquisa e histórico escolar) enviada pelos candidatos.

4. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados na página do curso http://posmat.ufabc.edu.br/ a partir do dia 28 
de Outubro de 2013.

5. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 
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A bolsa será implementada, a critério da coordenação do curso, em até 30 dias após a divulgação 
do resultado do processo seletivo. 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os candidatos, bem como o bolsista selecionado neste processo seletivo, também estão sujeito 
a todas as exigências apresentadas no Anexo I da Portaria no 086 de 03 de Julho de 2013 que 
regulamenta o Programa Nacional de Pós-doutorado-PNPD.
Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso.

MAURÍCIO FIRMINO SILVA LIMA
(SIAPE Nº 1544897)
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Matemática

Edital 03/2013

Processo seletivo para MESTRADO ACADÊMICO em Planejamento e Gestão 
do Território – Turma de 2014

O Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal 
do ABC (UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para 
ingresso no Mestrado Acadêmico "Stricto Sensu", com início previsto em fevereiro de 2014, e 
estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DAS VAGAS

1.1. Poderão participar do processo seletivo todos os candidatos que comprovarem a 
conclusão de cursos superiores de graduação em qualquer área do conhecimento, até a data 
de matrícula.

1.2. A seleção de candidatos será realizada a partir da análise de: prova escrita, análise de 
currículo, intenção de pesquisa e entrevista.

1.3 Serão ofertadas até 20 (vinte) vagas. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital e da 
disponibilidade de orientadores. 

1.4. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, presidida 
pelo coordenador do curso.

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

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O calendário do processo de inscrição, seleção e início das aulas é o seguinte:

• Período de inscrição: de 25/09/2013 a 22/11/2013 (conforme PROPG)

• Divulgação das inscrições homologadas: 25 de novembro de 2013
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• Prazo para recurso das inscrições indeferidas: 28 de novembro de 2013

• Resultado dos recursos das inscrições: 02 de dezembro de 2013

• Processo de classificação: de 02 de dezembro a 13 de dezembro de 2013 envolvendo: 
prova proficiência de leitura em língua inglesa, de caráter eliminatório; prova escrita, de 
caráter classificatório e eliminatório; análise de Currículo, de Intenção de Pesquisa, e de 
entrevista, de caráter classificatório;

• Divulgação do resultado final: 17 de dezembro de 2013 

• Início das aulas: previsto para fevereiro de 2014.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. No ato de inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

• Requerimento de inscrição, conforme modelo disponível na página oficial do curso na 
internet [http://pospgt.ufabc.edu.br], devidamente preenchido;

• Currículo atualizado do candidato, no formato da plataforma Lattes do CNPq [http://lattes.
cnpq.br/];

• Cópia de certificado de conclusão no ensino superior;

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

• Pré-projeto de pesquisa que deverá registrar, de 5 a 10 (dez) páginas, escrito com 
espaçamento simples, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com o seguinte conteúdo:

• Nome do candidato; Título; Resumo (máximo de 10 linhas); Contextualização; Justificativa 
e Relevância para o Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território; 
Objetivos; Plano de trabalho; e Referência bibliográfica.

3.2. Os documentos citados no item 3.1 deverão ser enviados em formato digital, em um único 
arquivo compactado, para o email “selecao.pospgt.2014.1@ufabc.edu.br” indicando no assunto 
da mensagem: “Inscrição Mestrado PGT – nome completo do candidato”, no período de 25 de 
setembro a 22 de novembro de 2013.

3.3. Indicar a Linha de Pesquisa na qual pretende desenvolver os estudos e sugerir nome 
de possível orientador entre os professores credenciados no Curso de Pós-Graduação de 
Planejamento e Gestão do Território, conforme listagem do ANEXO 1. 

3.4. É IMPORTANTE que o candidato que queira usufruir de BOLSA DE ESTUDOS assinale 
esta opção no requerimento de inscrição. A opção por BOLSA DE ESTUDOS permite que o 
bolsista receba complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que esta 
represente ser relacionada à atividade de pesquisa e que demonstre capacidade de dedicação 
à Pós-Graduação. 

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

3.6. A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições dos candidatos que 
apresentaram a documentação em conformidade com este Edital.

3.6.1. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada na 
página oficial do curso na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br], em conjunto com o cronograma 
das etapas de classificação.

3.6.2. Os candidatos que não tiverem suas inscrições homologadas poderão entrar com recurso 
junto a Coordenação do Curso, pelo e-mail "selecao.pospgt.2014.1@ufabc.edu.br", até 28 de 
novembro de 2013, com as devidas justificativas.

4. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS

4.1. O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-Graduação em Planejamento e 
Gestão do Território será avaliado por: 

• Prova de proficiência de leitura da língua inglesa, com caráter eliminatório;

• Prova escrita, com caráter eliminatório e classificatório;

• Análise de currículo

• Análise da intenção de pesquisa

• Entrevista.

4.1.1. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esse processo, que serão divulgados na página eletrônica 
do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território [http://pospgt.ufabc.
edu.br].

4.2. Para a prova escrita e de proficiência de leitura em língua inglesa os candidatos deverão 
comparecer na UFABC, no dia, horário e sala determinados pela Comissão de Seleção para a 
realização da prova escrita, cuja bibliografia de referência está relacionada no ANEXO 2 deste 
Edital, levando documento de identidade e caneta.

4.2.1. A avaliação da prova de proficiência de leitura em língua inglesa tem caráter 
eliminatório. 

4.2.2. Será admitido o uso de dicionário em papel para a realização da prova de proficiência 
de leitura em língua inglesa.

4.2.3. A prova escrita versará sobre o conteúdo programático da linha de pesquisa escolhida 
pelo candidato no momento da inscrição e terá duração máxima de duas horas, não sendo 
permitidas consultas a material bibliográfico e anotações. 

4.2.4. A avaliação da Prova Escrita se dará por conceito, em conformidade com estabelecido 
no Regimento Interno da Pós-Graduação.

4.2.5. Serão classificados para as fases seguintes do processo seletivo até 50 candidatos 
entre aqueles aprovados na prova de proficiência de leitura em língua inglesa e que 
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obtiverem melhores conceitos na avaliação da prova escrita. 

4.2.6. A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do curso 
na internet [www.pospgt.ufabc.edu.br], quando serão divulgados os horários e locais das 
entrevistas.

4.2.7. A prova de proficiência de leitura em língua inglesa e a prova escrita serão realizadas 
no mesmo dia, no Campus Santo André da UFABC em local a ser divulgado posteriormente. 

4.2.8. Solicitações de realização de provas e/ou entrevistas em outros locais (fora do campus 
da UFABC) serão avaliadas pela Comissão de Seleção para o caso de alunos residentes 
no exterior em caráter extraordinário, desde que haja manifestação do interessado no 
Requerimento de Inscrição. 

4.3. A Intenção de Pesquisa será avaliada em relação à sua consistência e coerência interna, 
nas relações entre o problema, objeto, referencial teórico e metodologia e as contribuições ao 
Curso de Mestrado e suas linhas de pesquisa.

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

4.5. A Entrevista será realizada por uma banca de docentes do curso. Os candidatos 
convocados à entrevista deverão trazer cópia dos documentos e certificados comprobatórios 
das atividades descritas no currículo.

4.5.1. Os candidatos classificados nas provas descritas no item 4.2 serão convocados para 
entrevista nos horários e locais estabelecidos pela Comissão de Seleção e divulgados no 
na página do Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território na internet 
[http://pospgt.ufabc.edu.br].

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

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

1. Maior conceito na Intenção de Pesquisa.

2. Maior conceito na entrevista.

3. Maior conceito de Avaliação de Currículo.

4. Maior conceito na Prova Escrita 

5.2. A aprovação neste processo seletivo e a atribuição do orientador estão condicionadas a 
disponibilidade de orientação entre os docentes pertencentes ao Programa.

5.3. O resultado final em ordem alfabética será divulgado na página do Curso de Pós-
Graduação em Planejamento e Gestão do Território na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br].

6. DAS BOLSAS DE ESTUDO

6.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem disponibilidade de dedicação 
ao curso no formulário de inscrição concorrem a bolsas de estudo sob a administração da 
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Coordenação do Curso, concedidas por agências de fomento ou pela UFABC. 

6.2. As bolsas serão alocadas conforme sua disponibilidade, de acordo com os critérios 
definidos pelas agências financiadoras, pela UFABC e pela coordenação do Curso, com base 
na ordem de classificação final dos candidatos no processo seletivo, priorizando os alunos com 
maior dedicação de tempo para o Curso. 

7. DA MATRÍCULA

7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 
de Pós-graduação. O local e período de matrícula serão divulgados posteriormente, na página 
oficial da Pós-Graduação da UFABC (http://propg.ufabc.edu.br), sendo que os classificados 
para matrícula deverão entregar todos os documentos indicados no link http://propg.ufabc.
edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e observar as informações que nele 
constam.

7.2. O candidato convocado para matrícula que não a realizar em qualquer uma das chamadas 
e nem apresentar justificativa dentro do prazo estipulado será automaticamente desligado do 
Programa.

Parágrafo único: As justificativas para eventuais matrículas fora do prazo devem ser 
encaminhadas com a antecedência necessária à Coordenação do Programa, que julgará a 
pertinência da solicitação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

• Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 
seleção.

• Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital no durante o período de seleção ou na matrícula.

• Não comparecer às provas presenciais ou na entrevista nas datas, horários e locais 
especificados.

8.2 Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção 
e pela Coordenação do Curso, conforme suas respectivas competências.

8.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

• Na internet: http://pospgt.ufabc.edu.br

• Email: pospgt@ufabc.edu.br.

ANEXO 1

Orientadores Credenciados

• Arilson Favareto

• Fernando Rocha Nogueira
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• Francisco Comarú

• Gerardo Silva 

• Jeroen Klink 

• Klaus Frey

• Maria de Lourdes Fonseca

• Ricardo Moretti

• Rosana Denaldi 

• Sandra I. Momm Schult 

• Sidney Jard

• Silvana M. Zioni

• Silvia Helena Passarelli 

• Simone Freitas

• Vanessa Elias de Oliveira

Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos 
docentes podem ser obtidas na página oficial do curso na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br].

ANEXO 2

Bibliografia de referência e fontes para a prova escrita

ACSELRAD, H. (Org.). A duração das cidades. Sustentabilidade e risco nas políticas urbanas. 
Rio de Janeiro: Lamparina, 2009. 

ARAUJO, T.B. de, Ensaios sobre o desenvolvimento brasileiro: heranças e urgência. Rio de 
Janeiro: REVAN, 2000.  

ARRETCHE, M. Democracia, federalismo e centralização no Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2012.

CASTELLS, M. A. A questão urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009.

DINIZ, C.C. & LEMOS, M.B. (Orgs.). Economia e território. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2005. 

MARICATO, E. O impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2011.

SANTOS, R. F. Planejamento ambiental: teoria e prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2004.

ANEXO 3

Itens considerados no currículo
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Formação acadêmica

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

• Curso de Especialização (Pós-graduação “lato sensu”) em áreas correlatas ao curso 
concluído ou /segundo diploma de graduação 

• Cursos de extensão universitária 

• Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior

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

Produção técnica, científica e literária

• Artigos completos publicados ou aceitos para publicação em periódicos científicos 
indexados

• Trabalhos completos publicados ou aceito para publicação em congressos científicos 
nacionais ou internacionais

• Capítulos de livros científicos

• Livros científicos

• Artigos publicados em jornais, revistas e livros

Experiência Profissional 

• Iniciação científica (por ano)

• Participação em projetos de pesquisa

• Experiência em monitoria (por disciplina)

• Participação em atividades de Extensão Universitária

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

• Experiência docente em nível universitário (por ano)

• Estágios profissionais em áreas correlatas ao curso (por ano)

Edital 04/2013

Processo Seletivo para DOUTORADO em Planejamento e Gestão do Território 
– Turma 2014

O Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade Federal do 
ABC (UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso 
no Doutorado, com início previsto em fevereiro de 2014, e estabelece as normas e procedimentos 
para o processo de seleção de candidatos.
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1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DAS VAGAS

1.1. Poderão participar do processo seletivo todos os candidatos que comprovarem, por 
ocasião da inscrição do processo seletivo, a conclusão de Mestrado "Stricto Sensu", Acadêmico 
ou Profissionalizante, em cursos reconhecidos pela CAPES, até a data de matrícula.

1.2. A seleção de candidatos será realizada a partir da análise de currículo, projeto de pesquisa 
e entrevista.

1.3 Serão ofertadas 15 (quinze) vagas. O número exato de vagas poderá sofrer alteração em 
função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital e da disponibilidade de 
orientadores. 

1.4. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, presidida 
pelo coordenador do curso.

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

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O calendário do processo de inscrição, seleção e início das aulas é o seguinte:

• Período de inscrição: de 25/09/2013 a 22/11/2013

• Divulgação das inscrições homologadas: 25 de novembro de 2013

• Prazo para recurso das inscrições indeferidas: 28 de novembro de 2013

• Resultado dos recursos das inscrições: 02 de dezembro de 2013

• Processo de classificação: de 02 de dezembro a 13 de dezembro de 2013 envolvendo: 
prova proficiência de leitura em língua estrangeira, de caráter eliminatório; prova escrita, 
de caráter classificatório e eliminatório; análise de Currículo, de Intenção de Pesquisa, e de 
entrevista, de caráter classificatório;

• Divulgação do resultado final: 17 de dezembro de 2013 

• Início das aulas: previsão para fevereiro de 2014

3. DA INSCRIÇÃO

3.1. No ato de inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

• Requerimento de inscrição, conforme modelo disponível na página oficial do curso na 
internet [http://pospgt.ufabc.edu.br], devidamente preenchido;

• Currículo atualizado do candidato, no formato da plataforma Lattes do CNPq [http://lattes.
cnpq.br/];

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

• Cópia de certificado de conclusão de curso de Pós-Graduação em nível de Mestrado; 
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• Projeto de pesquisa que deverá registrar o seguinte conteúdo:

• Nome do candidato e indicação do possível orientador entre os docentes cadastrados 
no curso e relacionados no ANEXO 1; Título; Resumo (máximo de 10 linhas); Introdução, 
Justificativa e Relevância para o Programa em Planejamento e Gestão do Território; 
Objetivos; Metodologia; Plano de trabalho e cronograma de execução; Referência 
bibliográfica.

• Certificado de proficiência em dois dos seguintes idiomas: inglês, francês, espanhol, 
italiano, alemão. Será aceita a proficiência realizada durante o curso de Mestrado a partir 
da apresentação do Histórico Escolar ou de certificados emitidos pelas instituições descritas 
no ANEXO 2. O candidato poderá também se valer de provas realizadas pelo Programa 
desde que especifique a solicitação no requerimento de inscrição. As datas das provas de 
proficiência em língua estrangeira serão fixadas pela comissão de Seleção e divulgadas na 
página do curso na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br]. 

3.2. Os documentos citados no item 3.1 deverão ser enviados em formato digital, em um único 
arquivo compactado, para o email "selecao.pospgt.2014.1@ufabc.edu.br" indicando no assunto 
da mensagem: “Inscrição Doutorado em PGT – nome completo do candidato”, no período de 25 
de setembro a 22 de novembro de 2014.

3.3. O candidato deve indicar a Linha de Pesquisa na qual pretende desenvolver os estudos e 
orientador entre os professores credenciados no Programa de Pós-Graduação de Planejamento 
e Gestão do Território, elencados na listagem do ANEXO 1. 

3.4. É IMPORTANTE que o candidato que queira usufruir de BOLSA DE ESTUDOS assinale 
esta opção no requerimento de inscrição. A opção por BOLSA DE ESTUDOS permite que 
o bolsista receba complementação financeira, proveniente de outras fontes, desde que se 
dedique a atividades relacionadas à sua área de atuação e de interesse para sua formação 
acadêmica, científica e tecnológica. 

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

3.6. A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições dos candidatos que 
apresentaram a documentação em conformidade com este Edital.

3.6.1. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada na 
página oficial do curso na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br], em conjunto com o cronograma 
das etapas de classificação.

3.6.2. Os candidatos que não tiverem suas inscrições homologadas poderão entrar com recurso 
junto à Comissão de Seleção, pelo e-mail "selecao.pospgt.2014.1@ufabc.edu.br", até 28 de 
novembro de 2013, com as devidas justificativas.

4. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS

4.1. O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-Graduação em Planejamento e 
Gestão do Território será avaliado por: 
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• Análise de currículo

• Análise de projeto de pesquisa

• Entrevista.

4.1.1. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esse processo, que serão divulgados na página eletrônica 
do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território [http://pospgt.ufabc.
edu.br].

4.2. O Projeto de Pesquisa será avaliado em relação à sua consistência e coerência interna 
(particularmente no que se refere às relações entre o problema, objeto, referencial teórico e 
metodologia), as contribuições ao Programa de Pós-Graduação e suas linhas de pesquisa e ao 
debate sobre os limites e potencialidades do planejamento e gestão do território na realidade 
brasileira ou internacional.

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

4.4. A Entrevista será realizada por uma banca de docentes do curso. Os candidatos 
convocados à entrevista deverão trazer cópia dos documentos e certificados comprobatórios 
das atividades descritas no currículo.

4.4.1. Os candidatos serão convocados para entrevista nos horários e locais estabelecidos 
pela Comissão de Seleção e divulgados no na página do Curso de Pós-Graduação em 
Planejamento e Gestão do Território na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br].

4.4.2. Solicitações de realização de entrevistas em outros locais (fora do campus da UFABC) 
serão avaliadas pela Comissão de Seleção para alunos residentes no exterior em caráter 
extraordinário, desde que haja manifestação do interessado no Requerimento de Inscrição.

5. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

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

1. Maior conceito no Projeto de Pesquisa.

2. Maior conceito na entrevista.

3. Maior conceito de Avaliação de Currículo.

5.2. A aprovação neste processo seletivo está condicionada a disponibilidade de orientação 
entre os docentes pertencentes ao Programa.

5.3. O resultado final em ordem alfabética será divulgado na página do Curso de Pós-
Graduação em Planejamento e Gestão do Território na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br].

6. DAS BOLSAS DE ESTUDO

6.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem disponibilidade de dedicação 
ao curso no formulário de inscrição concorrem a bolsas de estudo sob a administração da 



Pág. 26

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 310 - 20 de setembro de 2013

Coordenação do Programa, concedidas por agências de fomento ou pela UFABC. 

6.2. As bolsas serão alocadas conforme sua disponibilidade, de acordo com os critérios 
definidos pelas agências financiadoras, pela UFABC e pela coordenação do Programa, com 
base na ordem de classificação final dos candidatos no processo seletivo, priorizando os alunos 
com maior dedicação de tempo para o Curso. 

7. DA MATRÍCULA

7.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 
de Pós-graduação. O local e período de matrícula serão divulgados posteriormente, na página 
oficial da Pós-Graduação da UFABC (http://propg.ufabc.edu.br), sendo que os classificados 
para matrícula deverão entregar todos os documentos indicados no link http://propg.ufabc.
edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e observar as informações que nele 
constam.

7.2. O candidato convocado para matrícula que não a realizar em qualquer uma das chamadas 
e nem apresentar justificativa dentro do prazo estipulado será automaticamente desligado do 
Programa.

Parágrafo único: As justificativas para eventuais matrículas fora do prazo devem ser 
encaminhadas com a antecedência necessária à Coordenação do Programa, que julgará a 
pertinência da solicitação.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

• Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da 
seleção.

• Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital no durante o período de seleção ou na matrícula.

• Não comparecer às provas presenciais ou na entrevista nas datas, horários e locais 
especificados.

8.2 Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção 
e pela Coordenação do Curso, conforme suas respectivas competências.

8.3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

• Na internet: http://pospgt.ufabc.edu.br

• Email: pospgt@ufabc.edu.br.

ANEXO 1

Orientadores Credenciados

• Arilson Favareto

• Francisco Comarú
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• Jeroen Klink 

• Klaus Frey

• Ricardo Moretti

• Rosana Denaldi

• Sidney Jard

• Simone Freitas

• Vanessa Elias Oliveira

Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos 
docentes podem ser obtidas na página oficial do curso na internet [http://pospgt.ufabc.edu.br].

ANEXO 2
Proficiência em língua estrangeira: certificados aceitos

Para língua inglesa deve ser apresentado certificado com valide de 2 (dois) anos do:

• Test of English as a Foreign Language (TOEFL) em uma das modalidades: 

• Paper Based Test com o resultado mínimo de 550 pontos, 

• Computer Based Test com o resultado mínimo de 213 pontos, 

• Internet Based Test  com o resultado mínimo de 80 pontos; 

• Test of English for International Communication - TOEIC (mínimo de 605 pontos); 

• Ou ainda do International English Language Test - IELTS (mínimo de 6,0 pontos), 

Para língua francesa, deve ser apresentado certificado da Aliança Francesa (mínimo de 70 
pontos), próprio para submissão de candidatura a bolsa pela Capes, com validade de 1 ano, ou 
diploma DALF ou DELF(mínimo = B2). 

Para língua alemã, deve ser apresentado certificado do Instituto Goethe com classificação de, 
no mínimo, nível M III ou C1;

Para língua espanhola, deve ser apresentado Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira  – 
DELE  – Nível B2 (Intermediário), emitido pelo Instituto Cervantes.

Para língua Italiana, teste Lato Sensu do Instituto Italiano de Cultura, com aproveitamento igual 
ou superior a 50%, com validade de 5 anos. 

Candidatos que comprovarem ter residido em um determinado país por um período superior 
a doze meses, com evidência de certificado de estudos formais, estão dispensados da 
apresentação do certificado de proficiência na língua estrangeira.

Será considerada como limite de validade dos testes de proficiência a data de inscrição no 
Programa.
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ANEXO 3
Itens considerados no currículo

Formação acadêmica

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

• Curso de Especialização (Pós-graduação “lato sensu”) em áreas correlatas ao curso 
concluído ou /segundo diploma de graduação 

• Cursos de extensão universitária 

• Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior

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

Produção técnica, científica e literária

• Artigos completos publicados ou aceitos para publicação em periódicos científicos 
indexados

• Trabalhos completos publicados ou aceitos para publicação em congressos científicos 
nacionais ou internacionais

• Capítulos de livros científicos

• Livros científicos

• Artigos publicados em jornais, revistas e livros

Experiência Profissional 

• Iniciação científica (por ano)

• Participação em projetos de pesquisa

• Experiência em monitoria (por disciplina)

• Participação em atividades de Extensão Universitária

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

• Experiência docente em nível universitário (por ano)

• Estágios profissionais em áreas correlatas ao curso (por ano)



Pág. 29

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 310 - 20 de setembro de 2013

CECS

PORTARIA Nº 38 – 05 DE SETEMBRO DE 2013

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

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

• a Resolução nº 08 do ConCECS, de 12 de novembro de 2012,

RESOLVE:

Art. 1º Credenciar os professores abaixo relacionados no curso Bacharelado em Planejamento 
Territorial:

Docente SIAPE Área em que tomou posse

Jeroen Johannes Klink 1516741 Análise Econômica para Ciência e Tecnologia

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

GILBERTO MARTINS
Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas   
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CMCC

PORTARIA Nº 32 – 29 DE AGOSTO DE 2013

O Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela portaria nº 522, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 9 de novembro de 2009, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias e considerando:

o art. 4º da resolução da Comissão de Graduação nº 2 de 20 de março de 2012;
a resolução do CONSUNI nº 47 de 9 de agosto de 2010;
RESOLVE:

Art. 1º Credenciar, a pedido, a docente abaixo no Bacharelado em Neurociência:

Ruth Ferreira Santos-Galduróz SIAPE 1762416

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

VALDECIR MARVULLE
Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição


