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CONSEPE

MOÇÃO DE REPÚDIO E SOLIDARIEDADE

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, tomou conhecimento 
dos problemas enfrentados pela comunidade em relação a entrega de conceitos de disciplinas 
dos anos letivos de 2012 e 2013.

O ConsEPE repudia veementemente tal atitude , bem como qualquer outra que impeça a 
Instituição de alcançar um ensino superior público de qualidade.

O ConsEPE se solidariza com os discentes, técnicos administrativos e docentes afetados devido 
ao atraso na entrega de conceitos, volume de trabalho gerado e a possível necessidade da 
correção de atividades por outros docentes.

VIII sessão ordinária, 17 de setembro de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 669 – 20 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:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, da servidora Marcela Sorelli Carneiro 
Ramos, SIAPE 1640114, Professora Adjunta, de 25/10 a 01/11/2013 (trânsito incluso), para 
colaboração científica na University of Ottawa, em Ottawa, Canadá.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 670 – 20 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:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, da servidora Itana Stiubiener, SIAPE 
1545858, Professora Adjunta, de 21 a 26/10/2013 (trânsito incluso), para participação na 2013 
Frontiers in Education Conference, em Oklahoma, EUA.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 671 – 20 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:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor Eduardo de Moraes 
Gregores, SIAPE 1544422, Professor Adjunto, de 19 a 31/10/2013 (trânsito incluso), para 
participação na “Upgrade Week” do experimento CMS e em reuniões de trabalho de cunho 
científico, em Genebra, Suíça.

HELIO WALDMAN
Reitor
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N° 672 – 20 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:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, da servidora Léia Bernardi Bagesteiro, 
SIAPE 1198877, Professora Adjunta, de 18/10 a 11/11/2013 (trânsito incluso), para participação 
em projetos de pesquisa, em Baltimore, EUA e Peterborough, Canadá.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 673 – 20 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:

Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, do servidor German Lugones, SIAPE 
1549709, Professor Adjunto, de 05 a 11/10/2013 (trânsito incluso), para participação no EMMI 
Meeting on Quark Matter in Compact Stars, em Frankfurt, Alemanha.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 674 – 23 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 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
Agenor de Toledo Fleury
Cleber Santiago Alves
Alexandre Acácio de Andrade

Suplentes
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José Carlos Curvelo Santana
Alexandre Augusto Massote

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 38/UFABC/2013, publicado no DOU, de 08 de 
abril de 2013, na área de ENGENHARIA DE PRODUÇÃO e na subárea de PROCESSOS DE 
FABRICAÇÃO.

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

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 675 –  23 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:

Designar o servidor Marcos Duarte, SIAPE nº 1876376, para exercer o encargo de substituto 
eventual do Pró-reitor de Pós-Graduação, código CD-2, no período de 24 a 25/09/2013.

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 276, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.

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

RESOLVE:

Art. 1º - revogar a Portaria nº 471 de 13 de dezembro de 2012, publicada no Boletim de Serviço 
da UFABC nº 247 de 19 de dezembro de 2012, página 26.

Art. 2º - Designar a servidora Silvana Alves da Silva Grandolpho, SIAPE nº 1824295, para 
exercer o encargo de substituta eventual da Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Coleções, 
código FG-2, nos afastamentos e impedimentos regulares do titular.

MAURÍCIO BIANCHI WOJLAW
Pró-reitor de Administração/Substituto

PORTARIA Nº 277, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.

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

RESOLVE:

Designar o servidor Douglas Roberto Paranhos Cenzi, SIAPE nº 1941291, para responder 
como Fiscal Responsável pelas Atas de SRP nº 60/2013, 61/2013, 62/2013, 63/2013, 64/2013, 
65/2013, 66/2013, 67/2013, 68/2013 e 69/2013, processo nº 23006.000373/2013-59, tendo como 
substitutos os servidores Daniel Dubosselard Comin Lot, SIAPE nº 1824476, Fabiana Cristina dos 
Santos Castro, SIAPE nº 2029343 e Juscelino Batista dos Santos, SIAPE nº 1535677. 

MAURÍCIO BIANCHI WOJLAW
Pró-reitor de Administração/Substituto

PORTARIA Nº 278, DE 13 DE SETEMBRO DE 2013.

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

Designar a servidora Alessandra de Castilho, SIAPE nº 1759657, para responder como Fiscal 
Responsável pela Ata de SRP nº 72/2013, processo nº 23006.001189/2013-26, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Machado Eventos Ltda-ME tendo como 
substitutas as servidoras Gabriela do Prado Giraldi, SIAPE nº 1869518 e Mariella Batarra Mian, 
SIAPE nº 1941382. 

MAURÍCIO BIANCHI WOJLAW
Pró-reitor de Administração/Substituto

PORTARIA Nº 279, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Guilherme Solci Madeira, SIAPE nº 1695336, para responder como Fiscal 
Responsável pelo Contrato nº 042/2013, processo 23006.001970/2012-10, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Climaplan Projetos Térmicos Ltda – EPP, 
tendo como substituto o servidor José Genival de Sousa, SIAPE nº 1901116.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 280, DE 19 DE SETEMBRO DE 2013

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 188, de 17 de junho de 2013, publicada no Boletim de Serviço nº 
286, de 25 de junho de 2013, páginas 06 e 07.

Art. 2º - Designar as servidoras Dulcimara Rosa Darre, SIAPE nº 1824134, e Maria do Carmo 
Cardoso Kersnowsky, SIAPE nº 1891158, para responderem como Fiscais Responsáveis 
pelo contrato nº 022/2013, processo nº 23006.000413/2013-62, firmado entre a Fundação 
Universidade Federal do ABC e a empresa Saúde Total Serviços Relacionados à Vida – EIRELI 
ME, tendo como substituta a servidora Laura Satoe Ueno, SIAPE nº 1971302.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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PORTARIA Nº 281, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 422, de 23 de novembro de 2012, publicada no Boletim de Serviço 
nº 244, de 28 de novembro de 2012, página 49.

Art. 2º - Designar o servidor Carlos Alberto Silva, SIAPE nº 1758431, para responder como Fiscal 
Responsável pela Ata de SRP de nº 28/2012, processo 23006.000317/2012-33, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa R & R Equipamentos Eletrônicos Ltda – 
ME, tendo como substituto o servidor Ricardo Magnusson Mussini, SIAPE nº 1668011.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 282, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Aparecido Sturaro, SIAPE nº 1668006, para responder como Fiscal 
Responsável pelo contrato nº 44/2013, processo 23006.002210/2012-20, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Combuluz Distribuidora de Produtos de 
Petróleo Ltda, tendo como substitutos os servidores Lucas Ribeiro Torin, SIAPE nº 1736225, e 
Ângela Shimabukuro, SIAPE nº 1707572.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 283, DE 20 DE SETEMBRO DE 2013

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:
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Designar o servidor Douglas Roberto Paranhos Cenzi, SIAPE 1941291, para responder 
como Fiscal Responsável pelas Atas de Registro de Preços nº 70 e nº 71/2013, processo 
23006.000664/2013-47, firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e as 
empresas e FERA COPIADORA LTDA - EPP e NSA – PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – ME, 
respectivamente, tendo como substitutos os servidores Daniel Dubosselard Comin Lot, SIAPE 
1824476, Fabiana Cristina dos Santos Castro, SIAPE 2029343, e Juscelino Batista dos Santos, 
SIAPE 1535677.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 284, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Augusto José Paes Ferreira, SIAPE 1736274, para responder como Fiscal 
Responsável pelo contrato nº 43/2013, processo nº 23006.000838/2013-71, firmado entre 
a Fundação Universidade Federal do ABC e a Itavema France Veículos Ltda, tendo como 
substitutas as servidoras Alessandra Monteiro Diniz, SIAPE 2759439, e Juliana Lanza Macencini, 
SIAPE 2029369.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 285, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar a servidora Mariella Batarra Mian, SIAPE 1941382, para responder como Fiscal 
Responsável pelo contrato nº 45/2013, processo nº 23006.000162/2013-16, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa Oliveira Formaturas e Eventos Ltda, tendo 
como substitutas as servidoras Alessandra de Castilho, SIAPE 1759657, e Gabriela do Prado 
Giraldi, SIAPE 1869518.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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PORTARIA Nº 286, DE 23 DE SETEMBRO DE 2013

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – 
UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial 
da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro de 2012, considerando as competências 
delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da 
União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferida, 

RESOLVE:

Designar o servidor Wagner Tanaka Botelho, SIAPE 1762339, para responder como Fiscal 
Responsável pelos contratos nº 48 a 54/2013, processo nº 23006.001819/2012-81, referente 
à aquisição de materiais de laboratório diversos para os cursos de Computação específicos 
da área de Robótica para a Fundação Universidade Federal do ABC, tendo como substitutos 
os servidores Maria das Graças Bruno Marietto, SIAPE 1545515 e Gabriel Mortensen, SIAPE 
1736519.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS – CGRH

AFASTAMENTOS NACIONAIS

AFASTAMENTOS NACIONAIS DE AGOSTO DE 2013 - RETIFICAÇÃO

NOME Destino UF Início Término

LÚCIO CAMPOS COSTA Brasília DF 29/08/2013 31/08/2013

(Publicado no Boletim de Serviço nº 308 – página 28)

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA - RETIFICAÇÃO

Nome do Servidor: Ronaldo Oliveira de Carvalho
Cargo: Assistente em Administração
Função: FG-3 – Chefe da Seção de Contratos
Matrícula SIAPE: 1621406
Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC
Regime Jurídico: RJU
Nome do Ocupante Titular: Simone Aparecida Pellizon
Função Substituída: Responsável Pela Divisão de Contratos da UFABC
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
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Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 28/1/2005.

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 Seção de Liquidação Financeira - Assuntos Institucionais
Código da Função: FG-4
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.
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO

REFERENDA DAS DECISÕES DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO

Período: 27 de agosto a 16 de setembro de 2013

1. Homologação da composição de banca examinadora.

Curso Discente Nível Banca

CTQ Marcelo Der 
Torossian Torres Mestrado

Dr. Vani Xavier de Oliveira Junior (Presidente/
UFABC), Dr. Antonio de Miranda (Titular/
UNIFESP), Dr. Saulo Santesso Garrido 
(Titular/UNESP), Dr. Anderson Orzari 
Ribeiro (Suplente/UFABC), Dr. Edson 
Lucas dos Santos (Suplente/UFGD).

EEL Igor Ferreira 
do Prado Mestrado

Dra. Lina Paola Garces Negrete (Presidente/
UFG), Dr. Edgar Manuel Carreño (Titular/
UNIOESTE), Dr. Haroldo de Faria Junior 
(Titular/UFABC), Dr. Edmarcio Antonio 

Belati (Suplente/UFABC), Dr. Luis Alfonso 
Gallego Pareja (Suplente/UEL), Dr. 
Thales Souza (Suplente/UFABC).

FIS Diana Mercedes 
Meneses Gustin Mestrado

Dr. Marcos Roberto da Silva Tavares 
(Presidente/UFABC), Dr. Marcos Roberto 

da Rocha Gesualdi (Titular/UFABC), 
Dr. Marcos Cesar de Oliveira (Titular/
UNICAMP), Dr. Ricardo Caneloi dos 

Santos (Suplente/UFABC), Dr. Gilberto 
Aparecido Prataviera (Suplente/USP).

FIS Carlos Andres 
Palechor Mestrado

Dr. Alysson Fábio Ferrari (Presidente/
UFABC), Dr. Roldão da Rocha Junior 

(Titular/UFABC), Dr. Francesco Toppan 
(Suplente/UFABC), Dr. Vladislav Kupriyanov 

(Suplente/UFABC), Dr. Marcelo Otavio 
Caminha Gomes (Suplente/USP).

INF Andrei Wellington 
Leão Domingues Mestrado

Dra. Itana Stiubiener (Presidente/UFABC), 
Dr. Edson Pinheiro Pimentel (Titular/UFABC), 

Dra. Regina Melo Silveira (Titular/EPUSP), 
Dra. Graça Bressan (Suplente/EPUSP), Dr. 

Carlos Alberto Kamienski (Suplente/UFABC).
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MAT Renato 
Pereira Cruz Mestrado

Dr. Igor Leite Freire (Presidente/UFABC), Dr. 
Antonio Carlos Gilli Martins (Titular/UNICAMP), 
Dr. Márcio Fabiano da Silva (Titular/UFABC), Dr. 

Antonio Cândido Faleiros (Suplente/UFABC), 
Dr. Yuri Dimitrov Bozhkov (Suplente/UNICAMP).

NCG Elton 
Francisquini Mestrado

Dr. José Antonio Souza (Presidente/UFABC), Dr. 
Alejandro Andres Zuniga Paez (Titular/UFABC), 
Dr; Armanda Panduan Filho (Titular/USP), Dr. 
Gustavo Martini Dalpian (Suplente/UFABC), 

Dr. Rafael Sá de Freitas (Suplente/USP).

NMA Afonso 
Chimanski Mestrado

Dr. Humberto Naoyuki Yoshimura (Presidente/
UFABC), Dr. Alexandre José de Castro 
Lanfredi (Titular/UFABC), Dr. Ricardo 

Yoshimitsu Miyahara (Titular/UNICENTRO), 
Dr. Paulo Francisco Cesar (Suplente/USP), 
Dra. Christiane Ribeiro (Suplente/UFABC).

NMA Cícero Inácio 
da Silva Filho Mestrado 

Dr. Jose Fernando Queiruga Rey (Presidente/
UFABC), Dra. Márcia Tsuyama Escote 

(Titular/UFABC), Dr. Victor Hugo Vitorino 
Sarmento (Titular/UFS), Dr. Alexandre José 
de Castro Lanfredi (Suplente/UFABC), Dra. 

Érica Caproni (Suplente/Machenzie).

NMA Nathalie 
Minako Ito Mestrado

Dr. Flavio Leandro de Souza (Presidente/
UFABC), Dra. Letície Mendonça Ferreira 

(Titular/UFABC), Dr. Fabio Henrique Barros de 
Lima (Titular/USP), Dra. Romarly Fernandes 

da Costa (Suplente/UFABC), Dr. Jose 
Milton Elias de Matos (Suplente/UFPI).

NMA
Paula Maria 

Gabriela Leal 
Ferreira

Mestrado

Dr. Herculano da Silva Martinho (Presidente/
UFABC), Dr. Caetano Rodrigues Miranda 

(Titular/UFABC), Dr. Airton Abrahão Martini 
(Titular/UNIVAP), Dr. Alexandre Reily 

Rocha (Suplente/UFABC), Dr. Anderson 
de Oliveira Lobo (Suplente/UNIVAP).

PROFMAT Aguinaldo 
Manoel Silva Mestrado

Dra. Armando Caputi (Presidente/UFABC), Dr. 
Andre Ricardo Oliveira da Fonseca (Titular/
UFABC), Dra. Bárbara Corominas Valerio 
(Titular/USP), Dr. Márcio Fabiano da Silva 
(Suplente/UFABC), Dra. Rosa Maria dos 
Santos Barreiro Chaves (Suplente/USP).
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PROFMAT Carlos Alberto 
Sassi Junior Mestrado

Dr. Daniel Miranda Machado (Presidente/
UFABC), Dr. Sinuê Dayan Barbero Lodovici 

(Titular/UFABC), Dr. Geraldo Lucio Diniz (Titular/
UFMT), Dr. Armando Caputi (Suplente/UFABC), 
Dr. Alexandre Lymperopoulos (Suplente/USP).

PROFMAT Carlos Eduardo 
Tofolis Mestrado

Dra. Armando Caputi (Presidente/UFABC), 
Dr. Sinuê Dayan Barbero Lodovici (Titular/

UFABC), Dra. Rosa Maria dos Santos 
Barreiro Chaves (Titular/USP), Dr. Daniel 

Miranda Machado (Suplente/UFABC), Dra. 
Bárbara Corominas Valério (Suplente/USP).

PROFMAT Clayton Bacelar 
de Lima Mestrado

Dr. André Ricardo Oliveira da Fonseca 
(Presidente/UFABC), Dr. Rafael Mattos Grisi 

(Titular/UFABC), Dr. Marcus Antônio Mendonça 
Marrocos (Titular/UFAM), Dr. Daniel Miranda 

Machado (Suplente/UFABC), Dr. Birajara 
Soares Machado (Suplente/INCE-AE).

PROFMAT Fabio Marques 
Cordeiro Mestrado

Dr. Armando Caputi (Presidente/UFABC), 
Dr. Márcio Fabiano da Silva (Titular/UFABC), 

Dra. Barbara Corominas Valerio (Titular/
USP), Dr. Sinue Dayan Barbero Lodovici 
(Suplente/UFABC), Dra. Rosa Maria dos 
Santos Barreiro Chaves (Suplente/USP).

PROFMAT Gabriela Cotrim 
de Moraes Mestrado

Dr. Daniel Miranda Machado (Presidente/
UFABC), Dr. Sinuê Dayan Barbero 

Lodovici (Titular/UFABC), Dr. Alexandre 
Lymperopoulos (Titular/USP), Dr. Rafael 
de Mattos Grisi (Suplente/UFABC), Dr. 

Humberto Luiz Talpo (Suplente/UFSCAR).

PROFMAT
Guilherme 
Padovani 
Garavello

Mestrado

Dr. Daniel Miranda Machado (Presidente/
UFABC), Dr. Marcus Antônio Mendonça 

Marrocos  
(Titular/UFAM), Dr. Rafael de Mattos Grisi 
(Titular/UFABC), Dr. Sinuê Dayan Barbero 
Lodovici (Suplente/UFABC), Dr. Alexandre 

Lymberopoulos (Suplente/USP).
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PROFMAT
Lauro 

Kondarzewski 
Júnior 

Mestrado 

Dr. Rafael Mattos Grisi (Presidente/UFABC), 
Dr. Sinuê Dayan Barbero Lodovici (Titular/
UFABC), Dr. Marcus Antônio Mendonça 

Marrocos (Titular/UFAM), Dr. Cristian Favio 
Coletti (Suplente/UFABC), Dr. Christophe 
Frédéric Gallesco (Suplente/UNICAMP).

PROFMAT Marcelo Amaro 
e Silva Mestrado

Dr. Daniel Miranda Machado (Presidente/
UFABC), Dr. Rafael Mattos Grisi (Titular/
UFABC), Dr. Alexandre Lymperopoulos 
(Titular/USP), Dr. Cristian Favio Coletti 

(Suplente/UFABC), Dr. Humberto 
Luiz Talpo (Suplente/UFSCAR).

PROFMAT Marcio Eiji Tamari Mestrado

Dr. Armando Caputi (Presidente/UFABC), Dr. 
Antonio Cândido Faleiros (Titular/UFABC), 

Dra. Rosa Maria dos Santos Barreiro Chaves 
(Titular/USP), Dr. Sinue Dayan Barbero 

Lodovici (Suplente/UFABC), Dra. Bárbara 
Corominas Valério (Suplente/USP).

PROFMAT Maura Araujo 
Dias Mestrado

Dr. Sinuê Dayan Barbero Lodovici 
(Presidente/UFABC), Dr. Márcio Fabiano 
da Silva (Titular/UFABC), Dr. Alexandre 

Lymberopoulos (Titular/USP), Dr. Armando 
Caputi (Suplente/UFABC), Dr. Ricardo dos 

Santos Freire Júnior (Suplente/USP).’

PROFMAT Osório Cabo 
Winter Mestrado

Dr. Rafael Mattos Grisi (Presidente/UFABC), 
Dr. Jerônimo Cordini Pellegrini (Titular/UFABC), 

Dr. Marcus Antônio Mendonça Marrocos 
(Titular/UFAM), Dr. Sinuê Dayan Barbero 
Lodovici (Suplente/UFABC), Christophe 
Fédéric Gallesco (Suplente/UNICAMP).

PROFMAT Rafael de Lima 
Moreira Mestrado

Dr. Daniel Miranda Machado (Presidente/
UFABC), Dr. Sinuê Dayan Barbero Lodovici 

(Titular/UFABC), Dr. Geraldo Lucio Diniz (Titular/
UFMT), Dr. Armando Caputi (Suplente/UFABC), 
Dr. Alexandre Lymperopoulos (Suplente/USP).

PROFTMAT Nilson Setsuo 
Ozawa Mestrado

Dr. Igor Leite (Presidente/UFABC), Dr. Geraldo 
Lucio Diniz (Titular/UFMT), Dr. Márcio Fabiano 
da Silva (Titular/UFABC), Dr. Antonio Cândido 

Faleiros (Suplente/UFABC), Dr. Antonio 
Carlos Gilli Martins (Suplente/UNICAMP).
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2. Homologação do desligamento de discentes.

Curso Discente Nível Justificativa

MEC Danilo Vinicius de Lira Reis

Ultrapassou o prazo para integralização 
de disciplinas e exame de qualificação. 

Ausentou-se das atividades da Pós-
graduação por mais de 2 meses e não 

realizou o exame de proficiência.

EEL Juliana Sanchez Morine Mestrado Não realizou o exame de qualificação 
dentro do prazo estipulado.

NMA Gabriel Kaffka Carvalho Não efetuou matricula nos 1º e 
2º quadrimestres de 2013

CTQ Patrícia Jaqueline Arakaki Mestrado A pedido da aluna.

3.Homologação do cadastramento de disciplinas.

Curso Disciplina Código C/H Créditos TPI

CHS Trabalho, Deslocamentos 
e mudanças sociais CHS 304 108 9 4-0-5

NCG Seminários em Neurociência 
e Cognição I

NCG – 
402 12 1 1-0-0

NCG Seminários em Neurociência 
e Cognição II

NCG – 
403 12 1 1-0-0

NCG Seminários em Neurociência 
e Cognição III

NCG – 
404 12 1 1-0-0

NCG Seminários em Neurociência 
e Cognição IV

NCG – 
405 12 1 1-0-0

NCG Neurociência da Linguagem NCG - 
306 144 12 4-0-8

DAI Prospecção de Projeto Industrial I DAI - 001 - 2 0-0-2

DAI Prospecção de Projeto Industrial II DAI - 002 - 2 0-0-2
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4.Homologação de alteração de créditos de disciplinas. 

Curso Disciplina Código C/H Créditos TPI

EVD Estágio Docência II EVD-005 24h 2 2-0-0

NCG Filosofia da Mente e 
da Neurociência NCG-301 72h 12 4-0-8

5. Homologação do resultado de defesa pública de dissertação e concessão do título de mestre.

Curso Discente Data

PROFMAT Wiliam de Sousa Sabino 17/06/2013

ENS Rafael Specian Gomes 06/09/2013

PROFMAT Juliana Alonso Gadi de Jong Zambelli 09/09/2013

PROFMAT Samuel Francisco 09/09/2013

PROFMAT Vitor Gustavo de Amorim 09/09/2013

BIS Deyse Cardoso da Silva 09/09/2013

6. Homologação da concessão de bolsa de estudo da UFABC.

Curso Discente Nível Homologado 
em Vigência

BTC Ana Paula Squaris Gonzales Mestrado 04/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

BTC Carolina Kohutek Mestrado 04/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

BTC Débora Carajiliascov  Ferrerz Mestrado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

CHS Cristiane Batista 
da Conceição

Mestrado 28/8/2013 Set/2013 a 
dez/2013
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ELE André Luiz de Lacerda 
Ferreira Murari

Mestrado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

ENS Cristiane Sommer Leme Mestrado 09/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

ENS Rodrigo Ap. dos Santos Mestrado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

EVD Antonio Mollo Neto Mestrado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

EVD Bruna Klassa Cardoso 
Santanna

Doutorado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

EVD Gabriela Pastro Mestrado 06/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

FIS Horus Ibraim Orlandi Mestrado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

FIS Kelvyn P. S. de Brito Doutorado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

FIS Luis Alex Huahuachampi 
Mamani

Doutorado 11/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

FIS Rubens Pereira Costa Jr Mestrado 05/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

FIS Tatiane Pereira dos Santos Mestrado 02/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

NCG Ana Paula Arantes de 
Andrade Bueno

Mestrado 11/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

NCG Lucas Remoaldo Trambaiolli Mestrado 04/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

QUI Carla Cristina Decandio Mestrado 09/8/2013 Set/2013 a 
dez/2013

QUI Ivan Souza da Hora Mestrado 20/8/2013 Set/2013 a 
dez/2013
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QUI Mailda Oliveira de Almeida Mestrado 09/8/2013 Set/2013 a 
dez/2013

QUI Michell de Oliveira Almeida Mestrado 09/8/2013 Set/2013 a 
dez/2013

QUI Antenor José Paulista Neto Mestrado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

QUI Simone dos Santos Grecco Doutorado 16/8/2013 Set/2013 a 
dez/2013

QUI Simone Queiroz Pantaleão Mestrado 09/8/2013 Set/2013 a 
dez/2013

QUI Thalita Soares Galhardo Doutorado 10/9/2013 Set/2013 a 
dez/2013

REFERENDA DAS DECISÕES DELEGADAS ÀS COORDENAÇÕES DOS 
CURSOS

Período: 26/08/2013 a 16/09/2013

1. Homologação do descredenciamento de docentes.

Curso Docente Vínculo Data

NMA Adalberto Fazzio Colaborador 27/08/2013

NMA Edson Roberto Leite Colaborador 27/08/2013

NMA Maurício da Silva Baptista Colaborador 27/08/2013

NMA Osvaldo Novais de Oliveira Jr. Colaborador 27/08/2013

NMA Rosangela Itri Colaborador 27/08/2013

2.Homologação do credenciamento de docentes.

Curso Docente Vínculo Data

CHS Gilberto Maringoni de Oliveira Colaborador 03/09/2013
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3.Aprovação do trancamento de matrícula no curso.

Curso Discente Nível Período

EBM Cristine Leticia Grandisoli - 13037412 Mestrado 2013.2

ENE Admilson Clayton Barbosa – 14000910 Doutorado 2013.2 / 2013.3 
e 2014.1

PROFMAT Henri Flavio da Silva - 13018212 Mestrado 2013.2

4.Reconhecimento de orientador.

Curso Discente Orientador Nível/ Data

CHS Adriana Rivera Ochoa 
– 13028813 Profª Silvia Cristina Dotta Mestrado – 

04/09/2013

FIS Rafael Antonio Bonilla 
Suarez – 13024513

Profº Marcos Roberto 
da Rocha Gesualdi

Mestrado – 
23/08/2013

PGT Charles Augusto da Silva 
Barbosa - 13027113

Profª Sandra Irene 
Momm Schult

Mestrado – 
03/09/2013

PGT Iderlene Marques 
Molica - 13027713 Profª Rosana Denaldi Mestrado – 

03/09/2013

PGT Raquel Alfieri Galera - 13028513 Profº Fernando 
Rocha Nogueira

Mestrado – 
03/09/2013

5.Reconhecimento de coorientador.

Curso Discente Orientador Coorientador Nível/Data

CHS Adriano de Faria 
– 13023111

Profª Graciela de 
Souza Oliver

Profº Rodrigo 
Magalhães Ribeiro

Mestrado – 
25/08/2011

CTQ
Carine Santana 

de Souza Ribeiro 
– 14004112

Profº Anderson 
Orzari Ribeiro

Profª Alessandra 
Zeenatti

Doutorado – 
29/08/2013
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CTQ
Thaiza Ferreira 
Menegassi de 

Souza – 13011513

Profº Anderson 
Orzari Ribeiro

Profª Giselle 
Cerchiaro

Mestrado – 
29/08/2013

INF Érica Monique Almeida 
Ramos - 13009312

Profº Nunzio 
Marco Torrisi

Profº João 
Henrique 

Kleinschmidt

Mestrado – 
23/08/2013

INF
Ricardo Agostinho 
de Rezende Junior 

- 13006613

Profº Marcelo 
Zanchetta do 
Nascimento

Profº João 
Henrique 

Kleinschmidt

Mestrado – 
13/08/2013

NCG Cesar Augusto Dias 
de Paula - 13037912

Profº Daniel Carneiro 
Carrettiero

Profª Maria 
Camila Almeida

Mestrado – 
26/08/2013

NCG
Lucas Remoaldo 

Trambaiolli – 
13038412

Profº João 
Ricardo Sato

Profº André 
Mascioli Cravo

Mestrado – 
26/08/2013

PGT Fabricio Araujo 
Mirandola - 14005913

Profº Ricardo de 
Souza Moretti

Profº Fernando 
Rocha Nogueira

Doutorado – 
03/09/2013

6.Aprovação da substituição de orientador.

Curso Discente De Para – Data

MEC Lucas Amaral – 
13004712

Profº Leandro 
Trautwein

Profº Reyolando Manoel 
Lopes Rebello da Fonseca 

Brasil – 20/08/2013

NCG Willian Edgar Comfort 
- 14000312

Profº Alexandre 
Hiroaki Kihara Profº Yossi Zana – 28/08/2013

7.Reconhecimento de créditos por aproveitamento de disciplinas.

Curso Discente Disciplina Créditos Conceito Nível

CTQ Marcelo José de Oliveira 
Silva - 14001913

CT0001 – 
Fundamentos 
da Pesquisa 

Cientifica na Área 
de Química

8 A Doutorado
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CTQ Marcelo José de Oliveira 
Silva - 14001913

CT0002 – 
Seminários 

Gerais I
2 A Doutorado

CTQ Marcelo José de Oliveira 
Silva - 14001913

CT003 - 
Seminários 

Gerais II
4 B Doutorado

CTQ Marcelo José de Oliveira 
Silva - 14001913

CT3010 - 
Eletroquímica e 
Eletroanalítica

10 A Doutorado

CTQ Marcelo José de Oliveira 
Silva - 14001913

CT3018 - 
Termodinâmica 

Química 
Avançada I

12 B Doutorado

ENS Cristiane Sommer 
Leme - 13025413

ENS-110 – Tópicos 
em Ensino 

de Ciências e 
Matemática

12 A Mestrado

INF Samuel Batista dos 
Santos - 13011912

INF-109 – Tópicos 
Especiais em 

Redes de 
Comunicação

12 A Mestrado

8.Reconhecimento de créditos por transferência de disciplina.

Curso Discente Disciplina Instituição 
de origem Créditos Conceito Nível

EEL

Rafael Valim 
Xavier de 
Souza - 

13033912

PEA5916-1/4 
- Formação 
de Preços e 

Comercialização 
no Mercado de 

Energia Elétrica I

USP 10 A Mestrado
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9.Reconhecimento de créditos por participação em congresso.

Curso Discente Congresso Créditos Nível

NCG Patrícia Hong 
- 13001212

9º Congresso Brasileiro do 
cérebro, comportamento 

e emoções.
2 Mestrado

NCG
Vivian Roca 

Schwendler Weber 
- 13028811

“Word Congresso n Brain, 
Behavior and Emotions” 2 Mestrado

10.Reconhecimento de créditos por publicação de artigo.

Curso Discente Local da 
Publicação Nome do Artigo Créditos Nível

PGT
Fabiana 

Cristina da Luz 
– 13020211

XV Enanpur

O tratamento dispensado 
aos conflitos que 

envolvem direito ao 
meio ambiente e direito 
à moradia: Análise dos 
trabalhos apresentados 
no II seminário nacional 

sobre áreas de 
preservação permanente 

em meio urbano.

3 Mestrado

11.Reconhecimento de créditos por atividades complementares.

Curso Discente Atividade Créditos Nível

ENS Marcelo Gouveia 
Nascimento - 13007212

Participação no (XVI 
ENEQ), (XXXII EDEQ) e 
Simpósio de Pesquisa do 
Grande ABC (SPGABC).

10 Mestrado

ENS Marcelo Gouveia 
Nascimento - 13007212

Participou como Equipe de 
Execução no Projeto de Extensão 

Princípios Fundamentais 
da Química Verde

5 Mestrado
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ENS Marcelo Gouveia 
Nascimento - 13007212

Trabalhos completos em 
anais do Encontro Nacional 
de ensino de Química (XVI 

ENEQ) e Encontro de Debates 
sobre o Ensino de Química.

9 Mestrado

ENS Marcelo Gouveia 
Nascimento – 13007212

Seminário da PEHFCM + 
Oficinas sobre História da 

Ciência + Minicursos EDEQ
2 Mestrado

ENS Paula Aparecida Borges 
de Oliveira - 1301331

O Enfoque CTS: Ressignificando 
Narrativas de Supervisoras 

do PIBID/UFABC
O Enfoque CTS no Ensino 
de Ciências: Narrativas de 

Licenciandos do PIBID/UFABC

6 Mestrado

ENS Paula Aparecida Borges 
de Oliveira – 1301331

O Enfoque CTS no Ensino de 
Ciências: Relatos Narrados por 
Licenciandos do PIBID/UFABC

Formação de Professores 
de Ciências e Enfoque CTS: 
Narrativas de Supervisores 

do PIBID/UFABC
Ressignificando Narrativas de 
Licenciandos do PIBID/UFABC

4 Mestrado

ENS Paula Aparecida Borges 
de Oliveira – 1301331 Educação Sexual e Jogos 3 Mestrado

12.Retificação de reconhecimento de créditos por convalidação de disciplinas.

Curso Discente Disciplina 
Cursada – IES

Disciplina 
UFABC Créditos Conceito

Botetim 
Serviço – n. 

pag.

NMA

Bruno 
Costa 

Toneto - 
14005211

MAN-204- 
Nanotecnologia

MAN-203 
– Tópicos 

em Química 
Estrutural

NMA-102-
Nanociencia e 

Nanotecnologia
12 B n.299 p. 26

13/08/2013
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NMA

Igor 
Wanderley 
Reis Dias - 
14001112

MAN-204 – 
Nanotecnologia

MAN-204- 
Tópicos em 

Química 
Estrutural

NMA-102 – 
Nanociência e 

Nanotecnologia
12 B n.299 p. 26

13/08/2013

13.Homologação de matrícula fora de prazo 2013.2

Curso Discente Observação Nível

EBM Cristine Leticia Grandisoli - 13037412
Matrícula fora do prazo 
na ED001 – Elaboração 

de Dissertação
Mestrado

14.Homologação de alteração de vínculo de docente.

Curso Docente De Para

FIS Prof. Dr. Francisco Eugênio Mendonça Colaborador Permanente

EDITAL Nº 01/2013

Processo Seletivo para MESTRADO em Ciência da Computação

Quadrimestre 2014.1

O curso de Pós-graduação em Ciência da Computação 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 para fevereiro de 2014, e estabelece as normas e 
procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Poderão se inscrever no processo seletivo candidatos de qualquer nacionalidade. Para 
a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem comprovar, na ocasião da solicitação 
de inscrição, que terão concluído até o início das atividades no mestrado, curso superior de 
graduação (em qualquer área) reconhecido pelo MEC.

1.1.1 Caso o candidato já tenha concluído o curso de graduação, deve encaminhar cópia do 
diploma ou certificado de conclusão de curso.

1.1.2 Candidatos em vias de concluir a graduação poderão substituir o comprovante de 
conclusão por documento que ateste que o candidato está por concluir a graduação em 



Pág. 30

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 312 - 27 de setembro de 2013

tempo hábil de ingressar no programa no primeiro quadrimestre de 2014 (como histórico de 
graduação comprovando matrícula no último período do curso ou declaração da instituição 
de ensino que ateste esse fato). 

1.1.3 De acordo com o regimento da Pró-Reitoria de Pós-graduação, candidatos que 
concluíram a graduação no exterior (brasileiros ou estrangeiros) terão seus diplomas 
analisados quanto à equivalência do curso com os diplomas de graduação nacionais.

1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, análise do 
histórico da graduação, e cartas de recomendação. Além desses itens, também será levado 
em consideração o desempenho no Exame Nacional para Ingresso na Pós-Graduação em 
Ciência da Computação (POSCOMP), organizado pela Sociedade Brasileira de Computação, 
para aqueles candidatos que realizaram essa prova. A admissão de alunos regulares é 
condicionada à capacidade de orientação do curso, mediante a existência de orientadores com 
disponibilidade para esse fim.

1.4. É requisito para o ingresso no curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação 
da UFABC a indicação de até 03 (três) possíveis orientadores pertencentes ao quadro de 
orientadores cadastrados no programa (disponível na página http://poscomp.ufabc.edu.br), 
ou de até 02 (duas) linhas de pesquisas desenvolvidas por docentes do programa, conforme 
consta na ficha de inscrição.

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

1.6. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, que será 
presidida pela coordenação do curso.

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre de 2014 
é apresentado a seguir.

Prazo de inscrição 25 de setembro a 22 de novembro de 2013

Divulgação das inscrições homologadas Até 02 de dezembro de 2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 03 de dezembro de 2013

Resultado dos recursos das inscrições 06 de dezembro de 2013

Divulgação do resultado final Até 17 de dezembro de 2013

Matrícula data a ser divulgada

Ajuste de matrícula data a ser divulgada

Aprovação das matrículas data a ser divulgada
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Início das aulas data a ser divulgada

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas até 25 (vinte e cinco) vagas de Mestrado. O número exato de vagas poderá 
sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO

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

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, disponível no site do curso; (http://poscomp.
ufabc.edu.br).

II. Cópia do RG e CPF, se brasileiro;

III. RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do 
passaporte ou documento de identificação com foto);

IV. Cópia do histórico escolar da graduação;

V. Caso tenha feito alguma pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de conclusão e 
respectivo(s) histórico(s);

VI. Currículo atualizado (preferencialmente modelo Lattes http://lattes.cnpq.br) do candidato;

VII. Duas cartas de recomendação (modelo disponível em http://poscomp.ufabc.edu.br);

VIII. Resultado do exame nacional POSCOMP, da Sociedade Brasileira de Computação 
(opcional, mas fortemente recomendado). Serão aceitos resultados da edição dos dois 
últimos anos deste exame;

IX. Outros documentos julgados pertinentes pelo candidato (opcional), como artigos 
pulicados, relatórios de iniciação científica ou trabalhos de conclusão de curso, certificados 
de proficiência em língua estrangeira, premiações, comprovantes de disciplinas cursadas 
como aluno especial em programas de pós-graduação stricto sensu reconhecidos pela 
CAPES, e outros documentos que o candidato julgar pertinente ao processo seletivo.

4.2 Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado, para o e-mail selecao.pgcomp.2014.1@ufabc.edu.br. O "Assunto" da mensagem 
deve ser “Inscrição – PG Computação - nome completo do candidato".

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção

O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-graduação em Ciência da Computação 
é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do curso. Os 
critérios de seleção e classificação são baseados em:
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I. Análise de currículo, em especial a sua formação profissional, atividades acadêmicas, e 
produção científica;

II. Análise do Histórico escolar;

III. Análise das cartas de recomendação;

IV. Desempenho no exame nacional POSCOMP, da Sociedade Brasileira de Computação 
(para aqueles que realizaram o exame);

V. Afinidade com a área de concentração e linha de pesquisa na qual os possíveis 
orientadores atuam;

VI. Disponibilidade de tempo para dedicação às atividades do curso, conforme indicado na 
ficha de inscrição;

VII.  Disponibilidade de orientadores para a área de pesquisa pretendida pelo candidato.

5.1.2. Carta de recomendação

As cartas de recomendação deverão ser enviadas para o e-mail selecao.pgcomp.2014.1@
ufabc.edu.br diretamente pela pessoa que recomenda o candidato, preferencialmente através 
de sua conta de e-mail profissional ou institucional pessoal do recomendante. O "Assunto" da 
mensagem deve ser “Recomendação – PG Computação – nome completo do candidato”. As 
cartas devem ser enviadas durante o período de inscrição. As cartas que chegarem após o 
período de inscrição não serão aceitas para o processo seletivo.

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO

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

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

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;

6.2 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do curso de 
Pós-Graduação em http://poscomp.ufabc.edu.br.

7. DO RESULTADO

7.1 A lista com os alunos selecionados será publicada, em ordem alfabética, na página do curso 
na internet (http://poscomp.ufabc.edu.br). Caso haja desistências, poderão ser publicadas listas 
adicionais, com novas convocações para matrícula.

8. DA MATRÍCULA

8.1 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 
da Pós-graduação da UFABC (http://propg.ufabc.edu.br), sendo que os classificados para 
matrícula deverão acessar o link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html - item “Documentos 
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para Matrícula e Outras Informações”.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

9.1 Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação 
exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob 
administração da Coordenação do curso, concedidas por agências de fomento. As bolsas 
serão alocadas conforme sua disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos 
que solicitaram bolsa. É previsto que a divulgação da lista de alunos contemplados com bolsa 
de estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da lista dos alunos aprovados no processo 
seletivo. A lista de atribuição de bolsas é valida apenas para a primeira matrícula no curso. 
Eventuais novas bolsas que estejam disponíveis serão alocadas conforme o desempenho dos 
alunos nas atividades do curso.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Curso de Pós-graduação em Ciência da Computação.

10.2 Dúvidas deverão ser direcionadas para o e-mail "poscomp@ufabc.edu.br".

RONALDO CRISTIANO PRATI
SIAPE 1673092
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciência da Computação

EDITAL Nº 03/2013

Processo Seletivo para MESTRADO em BIOTECNOCIÊNCIA

Quadrimestre 2014.1 

O Programa de Pós-Graduação em BIOTECNOCIÊNCIA 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 para fevereiro de 2014, e estabelece as 
normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, a qual será 
presidida pelo Coordenador do Curso.

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

1.3. O processo seletivo para o Curso de Mestrado em Biotecnociência está estruturado em 
quatro etapas: I – Prova Teórica (fase eliminatória e classificatória); II – Carta de recomendação 
de dois pesquisadores/ professores externos ao Curso (fase eliminatória); III - Análise de 
Curriculum Lattes/CNPq ou modelo equivalente atualizado (fase classificatória); IV - Entrevista 
pessoal com a comissão de seleção (fase eliminatória e classificatória).
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1.4. É requisito para a matrícula no Curso de Mestrado em Biotecnociência da UFABC 
a indicação de um orientador pertencente ao quadro de orientadores permanentes ou 
colaboradores cadastrados no Curso, com ciência manifesta do respectivo orientador.

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

1.6. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção a qual será 
presidida pela coordenação do curso.

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o 1o quadrimestre de 2014 é 
apresentado abaixo.

Prazo de inscrição 01 de outubro a 15 de novembro de 2013

Divulgação das inscrições homologadas 19 de novembro de 2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 20 e 21 de novembro de 2013

Resultado dos recursos das inscrições 22 de novembro de 2013

Prova Escrita 25 de novembro de 2013

Divulgação do resultado da Prova Escrita 29 de novembro de 2013

Entrevista 02 de dezembro de 2013

Divulgação do resultado parcial 03 de dezembro de 2013

Prazo para interposição de recurso 04 e 05 de dezembro de 2013

Divulgação do Resultado Final 06 de dezembro de 2013

Matrícula Data a definir

Ajuste de matrícula Data a definir

Aprovação das matrículas Data a definir

Início das aulas Data a definir

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 30 (trinta) vagas de Mestrado. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.
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4. DA INSCRIÇÃO

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

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida; (http://propg.ufabc.edu.br/).

II. Cópia do RG e CPF;

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

IV. Cópia do histórico escolar da graduação;

V. Caso tenha feito alguma pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de conclusão e 
respectivo(s) histórico(s);

VI. Currículo atualizado (preferencialmente modelo Lattes) do candidato;

VII. Duas cartas de recomendações assinadas. 

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado, para o e-mail selecao.pgbtc.2014.1@ufabc.edu.br, cujo "assunto" da mensagem 
deve ser “Inscrição – PG BIOTECNOCIÊNCIA - nome completo do candidato".

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção

O processo seletivo para o ingresso no Curso de Mestrado em Biotecnociência é elaborado e 
realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do curso. Os critérios de seleção 
e classificação são baseados em:

I – Prova Teórica (fase eliminatória e classificatória); 

II – Carta de recomendação de dois pesquisadores/professores externos ao Curso (fase 
eliminatória);

III - Análise de Curriculum Lattes/CNPq ou modelo equivalente atualizado e análise do 
histórico escolar da graduação (fase classificatória); 

IV - Entrevista pessoal com a comissão de seleção (fase eliminatória e classificatória).

5.1.1 Prova Teórica

A prova teórica será escrita e versará sobre questões básicas das áreas de química, física e 
biologia e terá duração máxima de quatro horas, não sendo permitidas consultas a anotações 
nem a material bibliográfico. Serão disponibilizadas 15 (quinze) questões, 5 (cinco) de cada uma 
das 3 (três) áreas (química, física e biologia) e ao candidato caberá a resolução de 6 questões de 
qualquer uma das áreas. 

Conteúdo da prova escrita: 
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Química

Forças Intermoleculares

Cinética Química

Termodinâmica

Equilíbrio Químico (ácidos e bases)

Biologia

Biomoléculas: Estrutura e Função de Proteínas

DNA e Cromossomos

Informação gênica: Replicação, Reparo e Recombinação do DNA

Do DNA à Proteína: Como as Células Leem o Genoma 

Controle da Expressão Gênica 

Organelas: Estrutura das Membranas

Geração de Energia em Mitocôndrias e Cloroplastos 

Compartimentos Intracelulares e Transporte

Atividades celular: Comunicação Celular

Citoesqueleto

Ciclo da Divisão Celular

Física:

Mecânica Clássica: cinemática, dinâmica (Leis de Newton), conservação de energia.

Leis da Termodinâmica.

Lei de Coulomb e Campo elétrico.

Bibliografia sugerida:

ATKINS, P. W; JONES, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 
ambiente. 3 ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2006. xv, 965 p.

ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 740

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: 2 gravitação, 
ondas e termodinâmica. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC, c2002. v. 2. xiv, 228 p.

HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: 3 
eletromagnetismo. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC Ed, c2003. v. 3. xvi, 281 p.
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HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de física: 4 óptica e física 
moderna. 6 ed. Rio de Janeiro: LTC Ed, c2003. v. 4. xvi, 299 p.

5.1.1. A prova teórica será realizada em português. 

5.1.2. Cartas de recomendação: 

As cartas de recomendação deverão ser enviadas para o e-mail seleção.pgbtc.2014.1@
ufabc.edu.br, diretamente pelo recomendante, (sem cópia para o recomendado) com 
o "Assunto: PG BIOTECNOCIÊNCIA – Carta de Recomendação – nome completo do 
recomendado". Os originais das cartas deverão ser copiados digitalmente e deverão conter a 
assinatura do recomendante. Cartas sem identificação e assinatura do recomendante serão 
desconsideradas para fins de avaliação; da mesma forma para aquelas que venham a ser 
enviadas pelo "recomendado".

5.1.3. Entrevista

A entrevista será realizada pela Comissão de Seleção. Os candidatos convocados à 
entrevista deverão trazer cópia dos documentos e certificados comprobatórios das atividades 
descritas no Currículo Lattes. Os candidatos serão arguidos por uma banca examinadora, 
indicada pela Comissão de Seleção, sobre questões referentes ao seu percurso acadêmico 
e plano de trabalho. A banca examinadora disporá de 15 (quinze) minutos para realização da 
entrevista. A entrevista será realizada em sessão não pública.

Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da entrevista.

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

6.1. O resultado da prova escrita específica será comunicado na página oficial do curso 
(http://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia) na forma de uma lista dos nomes dos candidatos 
aprovados para participar das próximas provas, em ordem alfabética. 

6.1.1. Os candidatos que não forem aprovados na prova escrita estarão automaticamente 
eliminados do processo seletivo.

6.2. Para cada uma das provas (de I a IV), cada candidato terá uma nota final que será a média 
aritmética simples dos graus atribuídos pelos examinadores, calculada até a segunda decimal, 
sem arredondamentos. 

6.3. A nota final do candidato será a média aritmética das notas finais das provas I a IV, 
calculada até a segunda decimal, sem arredondamentos. Os candidatos habilitados serão 
classificados na ordem decrescente das médias obtidas, de modo que o candidato com maior 
média ocupará o primeiro lugar. 

6.3.1. Ocorrendo empate dar-se-á preferência, para fins de classificação, ao candidato que 
tiver obtido a nota final mais alta na entrevista, e, para subsequentes desempates, na análise 
de currículo e prova teórica, obedecida essa ordem. 

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

I. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da 
seleção;
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II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;

III. Não apresentar-se à entrevista ou a prova teórica na data, horário e local especificado.

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais e 
comunicados referente a esse processo divulgados na página oficial do curso (http://propg.ufabc.
edu.br/biotecnociencia).

7. DO RESULTADO

O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página oficial do curso (http://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia).

8. DOS RECURSOS 

Os recursos deverão ser encaminhados para o e-mail ppgbtc@gmail.com entre 04 e 05 de 
dezembro de 2013.

9. DA MATRÍCULA

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).  A matrícula deverá ser feita 
pessoalmente ou mediante procuração simples (de próprio punho) mediante apresentação de 
documento original de identificação com foto do representante. Para a matrícula deverão ser 
apresentados os documentos (original e uma cópia simples – frente e verso) listados no link http://
propg.ufabc.edu.br/matriculas.html - item “Documentos para Matrícula e Outras Informações”.

10. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação exclusiva 
ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob administração da 
Coordenação do Curso, concedidas por agências de fomento. As bolsas serão alocadas conforme 
sua disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos. É previsto que a divulgação 
da lista de alunos contemplados com bolsa de estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da 
lista dos alunos aprovados no processo seletivo.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Informações adicionais poderão ser obtidas pelos canais:

Na internet: http://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia 

Email: ppgbtc@gmail.com

11.2 Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
PPG-BTC.

MARCELLA PECORA MILAZZOTTO
(SIAPE Nº 1601025)
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência 
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EDITAL Nº 02/2013

Processo Seletivo para MESTRADO em Matemática

Quadrimestre 2014.1

O curso de Pós-graduação em Matemática 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 para fevereiro de 2014, e estabelece as normas e 
procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem ter ciência da necessidade de 
comprovarem a conclusão de curso superior de graduação em qualquer área de conhecimento 
até a data da matrícula no curso.

1.2. A seleção dos candidatos será realizada em duas etapas: prova escrita de Análise na Reta 
e Álgebra Linear e curso de verão em Análise na Reta e Álgebra Linear.

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

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

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre de 2014 
é apresentado abaixo.

Prazo de inscrição De 25/09/2013 a 01/11/2013

Divulgação das inscrições homologadas 11/11/2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 12 a 16/2011/13

Resultado dos recursos das inscrições 23/11/2013

Prova escrita 05/12/2013

Divulgação do resultado parcial 16/12/2013 

Matrícula para o curso de verão 09 a 19/12/2013

Curso de verão 06 a 31/01/2014
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Divulgação do resultado final 05/02/2014

Matrícula Divulgado posteriormente

Ajuste de matrícula Divulgado posteriormente

Aprovação das matrículas Divulgado posteriormente

Início das aulas Divulgado posteriormente

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

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

4. DA INSCRIÇÃO

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

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida na página eletrônica http://posmat.ufabc.edu.
br, no link “Inscrições para o Processo Seletivo 2014”. No formulário eletrônico, o candidato 
deverá informar todos os dados solicitados e, em seguida, clicar em “Enviar”.

II. Cópia do RG e CPF, para candidatos brasileiros;

III. Cópia do RNE, Passaporte ou cédula de identidade com validade no país do candidato, 
para candidatos estrangeiros;

IV. Cópia do histórico escolar da graduação.

Os documentos citados nos itens II a IV deverão ser enviados em formato PDF, em um único 
arquivo compactado, para o e-mail selecao.pgmat.2014.1@ufabc.edu.br. O "Assunto" da 
mensagem deve ser “Inscrição – PGMatemática – 2014.1 – nome completo do candidato”.

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção

O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-graduação em Matemática é elaborado e 
realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do curso. Os critérios de seleção 
e classificação são baseados em:

I. Prova escrita em Álgebra Linear e Análise na Reta.

II. Curso de verão.

5.2. Prova escrita

O exame escrito será constituído por um conjunto de questões em Álgebra Linear e Análise 
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na Reta. O exame escrito tem caráter eliminatório, sendo também considerado para a 
classificação final e concessão de bolsas de estudo aos candidatos que fizeram a solicitação no 
preenchimento do formulário de inscrição.

5.2.1. A prova escrita será realizada uma única vez, na data de 05 de dezembro de 2013, 
a partir das 14 horas (horário oficial de Brasília), e terá duração máxima de 4 horas. Ela é 
obrigatória, classificatória e eliminatória a todos os candidatos inscritos.

5.2.2. A prova será realizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, 
localizado na Avenida dos Estados, nº 5.001, bairro Bangu, Santo André, Estado de São 
Paulo.

5.2.3. A critério da Comissão de Seleção e de acordo com a demanda e disponibilidade em 
outras localidades, a prova poderá ser aplicada simultaneamente em Instituições Federais de 
Ensino Superior de outros Estados brasileiros e em universidades no exterior.

5.2.4. Instruções gerais para a prova:

a) Será permitida a entrada dos candidatos entre as 13 horas e as 13:50 horas. Não será 
permitida a entrada de candidatos com menos de dez minutos do início da prova.

b) O candidato deverá apresentar documento de identificação original e com foto recente. 
Cópias autenticadas não serão aceitas.

c) Serão permitidos apenas os seguintes materiais:

- Caneta esferográfica azul/preta;

- Lápis ou lapiseira;

- Borracha;

d) Em caso de consulta ou utilização de quaisquer outros materiais sem prévia autorização 
do funcionário responsável, o candidato será excluído imediatamente do processo seletivo.

e) O candidato receberá o caderno de questões e folhas de respostas. Para a correção, 
serão consideradas apenas as respostas nas folhas de respostas, e feitas a caneta.

f) O candidato só poderá deixar o local de prova depois de transcorrida uma hora do seu 
início, e não poderá levar o caderno de questões e nem a folha de respostas.

g) Candidatos que necessitem de qualquer tipo de atendimento especial deverão 
comunicar a Comissão de Seleção por e-mail, no ato da inscrição. 

Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da prova escrita.

Ao final da correção das provas escritas, os candidatos serão classificados em três grupos:

I. Aprovados: composto pelos candidatos admitidos no programa sem a necessidade de 
fazerem o curso de verão.

II. Aprovados condicionalmente: composto pelos candidatos que devem fazer o curso de 
verão e ter nele um ótimo desempenho para serem admitidos no programa.
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III. Reprovados: composto pelos candidatos sem chance de admissão neste processo de 
ingresso.

5.3. Curso de Verão

Os candidatos do grupo II do parágrafo 5.2.4 (aprovados condicionalmente) deverão se 
matricular no curso de verão indicado pela Comissão de Seleção. Serão admitidos no programa 
de mestrado os candidatos com ótimo desempenho no curso de verão.

O curso de verão será ministrado entre os dias 6 e 31 de janeiro de 2014, de terça a sexta-
feira, das 13 às 18 horas. O local será o campus Santo André da Universidade Federal do ABC, 
localizado na Avenida dos Estados, nº 5.001, bairro Bangu, Santo André, Estado de São Paulo.

5.3.1. O curso de verão, além de seu caráter extensionista, servirá como etapa complementar 
do processo seletivo para o Mestrado em Matemática da Universidade Federal do ABC.

5.3.2. O período de inscrições e manifestação de interesse para o curso de verão será de 09 
a 19 de dezembro de 2013.

5.3.3. As inscrições serão feitas por meio do envio de arquivo em formato PDF do histórico 
escolar da graduação para o endereço ppg.matematica@ufabc.edu.br, sob o assunto 
“Inscrição para curso de verão 2014”.

5.3.4. As manifestações de interesse, reservadas aos candidatos aprovados 
condicionalmente, será feita com o envio de e-mail ao endereço ppg.matematica@ufabc.edu.
br, sob o assunto “Interesse no curso de verão 2014”.

5.3.5. Haverá trinta vagas para o curso de verão. Se o número total de interessados 
ultrapassar as vagas disponíveis, será dada prioridade aos candidatos aprovados 
condicionalmente. As vagas restantes serão distribuídas em seleção por análise do histórico 
escolar da graduação. A critério da comissão de seleção poderão ser abertas mais vagas 
para o curso de verão.

5.3.6. A lista de candidatos aceitos para o curso de verão será divulgada na página eletrônica 
do programa, na data prevista de 20 de dezembro de 2013.

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

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

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;

III. Não apresentar-se à prova escrita na data, horário e local especificado.

6.2 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 
Universidade Federal do ABC (http://www.ufabc.edu.br) e especialmente na página eletrônica 
do curso de Pós-graduação em Matemática (http://posmat.ufabc.edu.br)
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7. DO RESULTADO

7.1 O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página do programa na internet, no endereço http://posmat.ufabc.edu.br

8. DA MATRÍCULA

8.1.Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 
de Pós-graduação. O local e período de matrícula serão divulgados posteriormente, 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.

8.2. 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 
Curso.

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.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

9.1 Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação 
exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob 
administração da Coordenação do curso, concedidas por agências de fomento. As bolsas 
serão alocadas conforme sua disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos 
na prova escrita (para aqueles aprovados sem o curso de verão) e de acordo também com 
o aproveitamento do curso de verão para os demais. É previsto que a divulgação da lista de 
alunos contemplados com bolsa de estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da lista dos 
alunos aprovados no processo seletivo.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1 Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Curso de Pós-graduação em Matemática.

10.2 DÙVIDAS poderão ser sanadas pelo e-mail: ppg.matematica@ufabc.edu.br. O "Assunto" 
da mensagem deve ser “DÚVIDAS SOBRE O PROCESSO SELETIVO 2014.1”.

MAURÍCIO FIRMINO DA SILVA
(SIAPE 1544897)
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Matemática Aplicada
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EDITAL Nº 02/2013

PÓS-GRADUAÇÃO EM NANOCIÊNCIAS E MATERIAIS AVANÇADOS

Processo Seletivo para MESTRADO e DOUTORADO em Nanociências e 
Materiais Avançados

1º Quadrimestre de 2014

O Curso de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da Universidade Federal do 
ABC (PPG-Nano/UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos ao 
ingresso no Mestrado e Doutorado Acadêmico “Stricto Sensu” com início previsto para fevereiro 
de 2014 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1 A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, a qual será 
presidida pelo coordenador da Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados, Prof. 
Dr. Fabio Furlan Ferreira (SIAPE nº 1734908) juntamente com o Prof. Dr. Alexandre José de 
Castro Lanfredi (SIAPE nº 2604128), Prof. Dr. Jeverson Teodoro Arantes Junior (SIAPE nº 
1760410), Prof. Dr. Caetano Rodrigues Miranda, (SIAPE nº 1696627), Prof. Dr. Carlos Henrique 
Scuracchio (SIAPE nº 1544350), Prof. Dr. Renato Altobelli Antunes (SIAPE nº 1671298) e Prof. 
Dr. Gerson Luiz Mantovani (SIAPE nº 1730523).

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

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

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

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

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

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

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre de 2014 
é apresentado abaixo:

Prazo de inscrição 01/10/2013 a 11/11/2013

Divulgação das inscrições homologadas 14/11/2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 19/11/2013

Resultado dos recursos das inscrições 21/11/2013

Prova escrita 25/11/2013

Divulgação do resultado final 09/12/2013

Matrícula data a ser divulgada

Ajuste de matrícula data a ser divulgada

Aprovação das matrículas pela Coordenação data a ser divulgada

Início das aulas data a ser divulgada

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

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

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

3.3 Alunos do programa que tenham concluído ou estão em vias de finalização do mestrado 
devem efetuar o processo seletivo para o ingresso no doutorado.

3.4 Alunos de doutorado do programa que estejam sem bolsa podem participar do processo 
seletivo para classificação de bolsas no doutorado. 

4. DA INSCRIÇÃO

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

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

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

IV. Cópia do histórico escolar da graduação completo, incluindo eventuais reprovações 
em disciplinas e Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação; ou carta do 
coordenador do curso de graduação atestando a iminente conclusão do mesmo;

V. Caso tenha feito alguma Pós Graduação, cópia do(s) certificado(s) de                conclusão 
e respectivo(s) histórico(s) também completo(s), incluindo eventuais reprovações em 
disciplinas; ou carta do coordenador do curso de pós-graduação atestando a iminente 
conclusão do mesmo;

VI. Currículo atualizado (preferencialmente o modelo Lattes/CNPq) do candidato;

VII. Duas cartas de recomendações. 

(http://nano.ufabc.edu.br/docs/recomendacao-en.doc).

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

4.2 Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital (sugere-se o formato 
PDF), em um único arquivo compactado (preferencialmente em formato "zip”; não serão aceitos 
arquivos com extensão “.rar”), para o e-mail: selecao.pgnano.2014.1@ufabc.edu.br, com o 
assunto: “Inscrição – PG Nano – nome completo do candidato”.

4.3·A conferência dos documentos enviados e a integridade do arquivo digital compactado são 
de responsabilidade do candidato e a falta de um ou mais dos documentos aqui solicitados 
implicará na desclassificação do candidato, não cabendo recurso.

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1 Dos Critérios de Seleção

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

I. Prova escrita (30%)

II. Análise de currículo (30%)

III. Análise do Histórico escolar (30%)

IV. Análise das cartas de recomendação (10%)

5.1.1 Prova escrita

O exame escrito será constituído por um conjunto de questões dissertativas relacionadas 
às áreas de Nanociências e Materiais Avançados, solicitando ao candidato a compreensão 
de seus princípios e aplicações práticas. O exame escrito tem caráter eliminatório, 
sendo também considerado para a classificação final e concessão de bolsas de estudo 
aos candidatos que fizeram a solicitação no preenchimento do formulário de inscrição. 
Os candidatos deverão efetuar a prova referente a todas as áreas do programa de Pós 
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Graduação em Nanociências e Materiais Avançados sendo classificados os que obtiverem 
nota igual ou superior à nota de corte que será estabelecida pela comissão de seleção.

Para os candidatos que já são alunos de doutorado do programa e que estão concorrendo 
à bolsa de estudos, caso a nota tenha sido inferior à nota de corte, poderão permanecer no 
programa sem a alocação de bolsa institucional (UFABC), CNPq ou CAPES. Para a obtenção 
dessas bolsas, esses candidatos deverão participar do processo seletivo seguinte.

O exame será realizado no “Câmpus” Santo André da UFABC em sala e horário a serem 
definidos e que serão divulgados através do endereço http://nano.ufabc.edu.br.

É de inteira responsabilidade de o candidato verificar a sala e horário da realização do exame 
escrito.

Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados, ou não comparecem, ao local 
da prova escrita.

Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo poderão solicitar à 
Coordenação da Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados a realização do 
exame escrito em sua instituição de origem. Para tanto, devem entrar em contato por meio 
do endereço eletrônico selecao.pgnano.2014.1@ufabc.edu.br até a data de 08/11/2013.

5.1.2 Instruções para a prova escrita

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

• Materiais Funcionais (“Review. Functional glasses and glass-ceramics derived from 
iron rich waste and combination of industrial residues”, Journal of Non-Crystalline Solids, 
Volume 365, 1 April 2013, Pages 63–74. DOI: 10.1016/j.jnoncrysol.2012.12.006);

• Polímeros (“Co-extruded multilayer shape memory materials: Comparing layered and 
blend architectures”, Polymer Volume 54, Issue 20, 6 September 2013, Pages 5399–5407. 
DOI: 10.1016/j.polymer.2013.07.012);

• Simulação e Modelagem (“The high-throughput highway to computational materials 
design”, Nature Materials 12, 191–201 (2013). DOI: 10.1038/NMAT3568).

Durante a execução da prova escrita, não será permitida a consulta a nenhum material 
didático, exceto aos artigos disponibilizados nesta página e impressos previamente pelo 
candidato desde que não contenham nenhuma anotação. Anotações prévias nos artigos, 
ou durante a execução da prova, invalidarão a mesma. Os artigos deverão ser entregues 
juntamente com as folhas de resposta ao final do tempo de execução da prova escrita.

5.1.3 Carta de recomendação

As cartas de recomendação deverão ser enviadas para o endereço eletrônico selecao.
pgnano.2014.1@ufabc.edu.br (diretamente pela pessoa que recomenda o candidato, 
preferencialmente através de sua conta de e-mail profissional ou institucional do 
recomendante, sem cópia para o candidato), com Assunto: “Recomendação – PG Nano - 
nome completo do candidato”. As cartas devem ser enviadas durante o período de inscrição. 
As cartas que chegarem após o período de inscrição não serão aceitas para o processo 
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seletivo.

5.1.4 Prova específica / proficiência 

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

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

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

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;

6.2 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 
Pós Graduação em Nanociências e Materiais Avançados (http://nano.ufabc.edu.br).

7. DO RESULTADO

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

8. DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 
Pós Graduação, em local e período a serem divulgados.
A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio punho), 
mediante apresentação de documento original de identificação com foto do representante.
Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os documentos 
indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e 
observar as informações que nele constam, para o 1º quadrimestre de 2014.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

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

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
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Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação da Pós 
Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS e dúvidas, poderão ser sanadas pelo e-mail: ppg.nanomat@ufabc.
edu.br

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

EDITAL Nº 01/2014

Processo Seletivo para MESTRADO do Curso de Pós-Graduação em Ensino, 
História e Filosofia das Ciências e Matemática.

Quadrimestre 2014.1

O Curso de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática da 
Universidade Federal do ABC - UFABC torna pública a abertura das inscrições para a seleção 
de candidatos ao ingresso no Mestrado Acadêmico “Stricto Sensu”, nas linhas de pesquisa (1) 
Ensino-Aprendizagem em Ciências e Matemática, (2) História das Ciências e Matemática, (3) 
Filosofia das Ciências e Epistemologia, com início previsto para o 1º (primeiro) quadrimestre de 
2014, e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

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

1.2. A seleção dos candidatos será realizada por meio de três etapas: 

I- análise de projeto preliminar de pesquisa; 

II- análise de currículo;

III - avaliação através de arguição oral.

1.3. Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá indicar um orientador pertencente 
ao quadro de docentes cadastrados no programa – conforme lista de docentes que consta 
no item 3.2 - com ciência manifesta do orientador indicado, através do preenchimento 
da Declaração de Aceite de Aluno pelo Orientador (https://sites.google.com/site/pehfcm/
formularios) Ao assinar a referida declaração de aceite, o docente compromete-se com a 
orientação do candidato, em caso de aprovação do mesmo no processo seletivo e seu ingresso 
no curso como estudante regular.

1.4. Apenas os docentes que constam na lista do item 3.2 poderão emitir declarações de aceite 
para a seleção que trata o referido edital.

1.5. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
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1.6. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, indicada 
pela Coordenação do curso sendo, por esta última, homologados os resultados de cada etapa 
descrita no item 1.2, bem como seu resultado final.

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre do ano 
de 2014 é apresentado abaixo:

Prazo de inscrição 01/10/2013 a 
04/11/2013

Divulgação das inscrições homologadas 06/11/2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas. 08/11/2013

Resultado dos recursos das inscrições. 11/11/2013

Divulgação dos resultados das análises do projeto preliminar de pesquisa 
e do currículo. Divulgação do dia, horário e local das arguições. 19/11/2013

Avaliação por arguição. 25/11/2013 a 
27/11/2013

Divulgação do resultado final 29/11/2013

Matrícula data a ser divulgada data a ser 
divulgada

Ajuste de matrícula data a ser divulgada data a ser 
divulgada

Aprovação das matrículas data a ser divulgada data a ser 
divulgada

Início das aulas data a ser 
divulgada

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 27 (vinte e sete) vagas de Mestrado no Curso de Pós-Graduação em 
Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática da Universidade Federal do ABC, para 
ingresso no 1º quadrimestre de 2014.

3.2 A lista de docentes do programa que poderá emitir declaração de aceite e que oferecerá 
vagas para ingresso no 1º quadrimestre de 2014 segue abaixo (mais detalhes sobre as linhas 
de pesquisa e endereço para contato na página https://sites.google.com/site/pehfcm/home).
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DOCENTES

Alessandro Jacques Ribeiro

Ana Maria Dietrich

Anastasia Guidi Itokazu

André Amaral Bianco

Andrea Paula dos Santos

Charles Morphy Dias dos Santos

Daniel Pansarelli

Graciela Oliver

Lucio Campos Costa

Maisa Helena Altarugio

Marcelo Zanotello

Marcia Helena Alvim

Margarethe Steinberger-Elias

Maria Beatriz Fagundes

Meiri Gurgel Miranda

Mirian Pacheco Silva

Patricia Velasco

Paulo de Avila Junior

Paulo Tadeu da Silva

Plinio Zornoff Taboas

Renato Kinouche

Sergio Henrique Leal

Thais Cyrino Forato

4. DA INSCRIÇÃO

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

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida (https://sites.google.com/site/pehfcm/
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formularios).

II. Declaração de Aceite de Aluno pelo Orientador (https://sites.google.com/site/pehfcm/
formularios) devidamente preenchida, contendo a assinatura de um orientador cadastrado no 
programa dentre os que constam na lista do item 3.2 deste edital;

III. Cópia do RG e CPF, ou RNE no caso de estrangeiro. Se não possuir o RNE, será aceita 
cópia do passaporte válido;

IV. Cópia do histórico escolar da graduação;

V. Caso tenha feito alguma pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de conclusão e 
respectivo(s) histórico(s);

VI. Currículo atualizado (preferencialmente modelo Lattes) do candidato, com cópia dos 
respectivos comprovantes. Para trabalhos publicados, anexar como comprovante somente 
a cópia da primeira página. Somente serão contabilizados os trabalhos que vierem 
acompanhados de seus respectivos comprovantes;

VII. Cópia do projeto preliminar de pesquisa, sem identificação do orientador indicado na 
ficha de inscrição.

4.2. Se desejar, o candidato poderá apresentar também um comprovante de suficiência ou 
proficiência em língua estrangeira – inglês, conforme o item 5.1.4 do presente edital.

4.3. Os documentos citados nos itens 4.1 e 4.2 deverão ser enviados em formato digital, 
para o e-mail selecao.pgens.2014.1@ufabc.edu.br, até a meia noite do dia 04/11/2013. O 
assunto da mensagem deve ser “Inscrição – curso EHFCM - nome completo do candidato”. Os 
documentos poderão ser enviados em um único arquivo compactado (arquivo "ZIP"). 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Das provas

O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia 
das Ciências e Matemática será elaborado e realizado pela Comissão de Seleção, constituída 
por docentes do curso. A seleção e classificação serão baseadas nas seguintes etapas, com os 
respectivos pesos na nota final:

I. Análise do projeto preliminar de pesquisa – 30%.

II. Análise do currículo – 30%.

III. Avaliação por arguição oral – 40%.

5.1.1. Análise do projeto preliminar de pesquisa

O projeto preliminar de pesquisa deve ter indicação, na capa, da linha de pesquisa à qual 
está vinculado, do título do projeto e do nome do candidato. Deve conter um máximo de 10 
páginas (incluindo todas as suas partes, inclusive capa, plano de trabalho com cronograma e 
bibliografia), com espaçamento duplo e fonte Times New Roman tamanho 12. Sua estrutura 
deve ser composta por: Título; Resumo (no máximo 20 linhas); Introdução e Justificativas; 
Objetivos; Metodologia; Plano de trabalho com cronograma de execução; Bibliografia. Os 
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candidatos cujos projetos não atenderem às exigências acima serão desclassificados.

Os critérios para avaliação do projeto consistem em: coerência estrutural, articulação entre 
a proposta e a fundamentação teórica, originalidade, adequação acadêmica do projeto ao 
programa de mestrado, viabilidade de execução do projeto, e adequação do texto à norma 
culta da língua em que for redigido. Serão aceitos projetos redigidos em língua portuguesa ou 
espanhola.

Os candidatos que não atingirem, no mínimo, 50% da nota nesta etapa, serão 
desclassificados.

Cada projeto preliminar de pesquisa será avaliado por dois (2) docentes, indicados pela 
Comissão de Seleção, sendo a nota nessa etapa calculada pela média aritmética simples 
entre as notas atribuídas pelos avaliadores.

O orientador, indicado na declaração de aceite de orientação entregue pelo candidato, não 
poderá realizar a avaliação do projeto apresentado por esse candidato.

5.1.2. Análise do currículo

A análise do currículo do candidato será realizada considerando os seguintes critérios: 
trajetória acadêmica na graduação; participação em projetos de iniciação científica ou em 
outras modalidades de projetos de pesquisa, ou ainda em projetos de desenvolvimento; 
participação em eventos científicos; publicação de trabalhos; realização de atividades de 
extensão e extracurriculares; cursos de Pós-Graduação realizados.

5.1.3. Avaliação por arguição oral

Serão convocados para a arguição oral os candidatos que tiverem obtido, no mínimo, 50% da 
nota máxima considerando a soma das notas nas duas etapas anteriores, até a classificação 
correspondente ao dobro do número de vagas ofertadas.

A lista com os nomes dos candidatos classificados para as arguições orais, bem como as 
datas, horários e locais das mesmas, serão divulgadas no site https://sites.google.com/site/
pehfcm/home, conforme calendário do processo seletivo constante no item 2 do presente 
edital. É de inteira responsabilidade do candidato a verificação da data, horário e local de sua 
arguição oral.

As arguições orais serão realizadas presencialmente. No caso do candidato residir fora 
do Estado de São Paulo, a arguição oral poderá ser realizada mediante o uso de Skype, 
desde que seja indicado previamente pelo orientador que assinou a Declaração de Aceite 
à Comissão de Seleção. A Comissão de Seleção não se responsabilizará por quaisquer 
problemas técnicos decorrentes do uso deste recurso.

As arguições orais serão realizadas por bancas examinadoras, compostas por docentes do 
curso e indicadas pela Comissão de Seleção. Cada banca examinadora disporá de vinte (20) 
minutos para arguir cada candidato.

A arguição oral será baseada em questões referentes ao projeto preliminar de pesquisa; 
ao percurso acadêmico do candidato; aos temas considerados fundamentais pela banca, 
relacionados à linha de pesquisa pretendida pelo candidato; e à disponibilidade de dedicação 
ao programa.
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Os candidatos que não atingirem, no mínimo, 50% da nota nesta etapa, serão 
desclassificados.

Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da arguição oral.

5.1.4. Proficiência ou suficiência em língua estrangeira – inglês.

5.1.4.1 Caso o candidato já possua suficiência ou proficiência em língua estrangeira – 
inglês, poderá: apresentar o respectivo comprovante junto aos documentos de inscrição 
e este deverá ter como data limite cinco (5) anos anteriores à data de inscrição; ou 
comprovar a naturalidade em país de língua inglesa e aprovação em exame de proficiência 
ou suficiência em português. Serão aceitos como comprovantes de proficiência ou 
suficiência: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) ou IELTS (International English 
Language Test), com o resultado mínimo de 50% de aproveitamento, independente do 
meio de execução do teste.

5.1.4.2 Caso o candidato não satisfaça o item anterior, deverá submeter-se ao exame de 
suficiência em língua inglesa, no máximo, por duas vezes durante o curso. O exame será 
ministrado, para os alunos selecionados, por comissão a ser nomeada pela Coordenação 
do curso em datas por ela indicadas. 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

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

II. Não apresentar toda a documentação obrigatória, requerida nos prazos e condições 
estipuladas neste edital;

III. Não apresentar-se à arguição oral na data, horário e local especificado.

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a esse processo, divulgados na página eletrônica do Curso de Pós-
graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática (https://sites.google.com/
site/pehfcm/home).

7. DO RESULTADO

7.1 A nota final do candidato será a soma das notas obtidas em cada uma das provas, com 
seus respectivos pesos. A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente das 
notas finais. Os candidatos aprovados serão selecionados conforme a classificação por nota 
final e número de vagas disponibilizadas.

7.2 A classificação obtida pelos candidatos determinará a ordem de prioridade para atribuição 
de bolsas de estudo, para os candidatos que manifestarem interesse no preenchimento da 
ficha de inscrição.

7.3 O resultado contendo a classificação será publicado no endereço https://sites.google.com/
site/pehfcm/home.
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8. DA MATRÍCULA

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 acessar o link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html - item 
“Documentos para Matrícula e Outras Informações”.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação exclusiva 
ao curso (ambas no formulário de inscrição), concorrem a bolsas de estudo sob administração da 
Coordenação do curso, concedidas por agências de fomento. As bolsas serão alocadas conforme 
sua disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso 
de Pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática da Universidade 
Federal do ABC.

Dúvidas e Informações adicionais devem ser enviadas para o e-mail: posensino@ufabc.edu.br.

ALESSANDRO JACQUES RIBEIRO
(SIAPE Nº 1837745)
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e 
Matemática 

EDITAL Nº 02/2013

Processo Seletivo para MESTRADO e DOUTORADO em Evolução e 
Diversidade 

Quadrimestre 2014/01

O Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade da Universidade Federal do ABC 
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso 
no Mestrado e no Doutorado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o primeiro 
quadrimestre letivo de 2014, e estabelece as normas e procedimentos para o processo de 
seleção dos candidatos.

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação 
do Curso, a qual será presidida pelo Prof. Dr. Gustavo Muniz Dias (SIAPE nº 1768895), sendo 
seus demais membros titulares os Profs. Drs. Fernando Zaniolo Gibran (SIAPE nº 1763449), 
Márcia Aparecida Sperança (SIAPE nº 016757149), Natalia Pirani Ghilardi-Lopes (SIAPE nº 
1762351) e Waldir Mantovani (Programa Professor Visitante Nacional Sênior – PVNS, CAPES); 
e membros suplentes a(s) Profas. Dras. Cibele Biondo (SIAPE nº 1908726), Simone Rodrigues 
de Freitas (SIAPE nº 1658925) e Vanessa Kruth Verdade (SIAPE nº 1763457). 
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1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem comprovar, na ocasião da 
solicitação de inscrição, a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, 
ou então a previsão de sua conclusão até a data de matrícula no curso. O comprovante de 
conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC é documento obrigatório 
para a matrícula na Pós-Graduação.

1.3. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações 
adicionais do item 10. "Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior".

1.4. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Curso de Pós-
Graduação em Evolução e Diversidade da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao 
quadro de orientadores permanentes ou colaboradores, cadastrados no programa (Anexo 01), 
com ciência manifesta do respectivo orientador por meio de sua assinatura no formulário de 
inscrição (ver item 4.1).

1.5. Todos os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória da proficiência em língua 
inglesa no momento da inscrição ou, então, solicitar sua inscrição para a prova de proficiência em 
língua inglesa, que ocorrerá no mesmo dia da prova escrita (ver itens 2, 4 e 5.1.5).

1.6. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita em português sem 
consulta; (2) análise e defesa do projeto de pesquisa e (3) análise do currículo comprovado 
(modelo Lattes).

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

1.8. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção (conforme 
item 1.1).

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das 
aulas para o primeiro quadrimestre do ano de 2014 é apresentado a seguir:

Prazo de inscrição 27 de setembro a 08 de novembro de 2013

Divulgação das inscrições homologadas 12 de novembro de 2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 13 e 14 de novembro de 2013 

Resultado dos recursos das inscrições 19 de novembro de 2013

Prova escrita 25 de novembro de 2013, das 08:00-12:00 hs

Exame de proficiência em inglês 25 de novembro de 2013, das 14:00-16:00 hs

Análise e defesa de projeto de pesquisa 26 e 27 de novembro de 2013

Análise curricular 28 e 29 de novembro de 2013
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Divulgação do resultado final a partir do dia 02 de dezembro de 2013

Matrícula Data a ser divulgada

Ajuste de matrícula Data a ser divulgada 

Início das aulas Data a ser divulgada 

Aprovação das matrículas Data a ser divulgada 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1. São oferecidas 20 (vinte) vagas de Mestrado. 

3.2. São oferecidas 07 (sete) vagas de Doutorado. 

3.3. Cada docente cadastrado como membro permanente do Programa de Pós-Graduação 
em Evolução e Diversidade poderá abrir até 02 (duas) vagas para orientação de alunos de 
mestrado e 02 (duas) vagas para orientação de alunos de doutorado. Docentes colaboradores 
poderão abrir até 01 (uma) vaga para orientação de aluno de mestrado e 01 (uma) vaga para 
orientação de doutorado. Quando o número de aprovados por orientador for maior que o 
número de vagas disponíveis por orientador, os excedentes poderão ser selecionados caso 
o número de vagas totais oferecidas por este edital não seja preenchido. Aqueles candidatos 
aprovados não selecionados por excesso de candidatos poderão então ser selecionados, 
obedecendo à ordem de classificação, e aprovando-se apenas 01 (um) candidato por 
orientador. Este processo se repetirá até que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas. 

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá apresentar os documentos 
listados abaixo. A falta de qualquer um desses documentos acarretará no indeferimento da 
inscrição

I. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato e pelo orientador (disponível em 
http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/formulario.doc);

II. Cópias do documento de identidade do candidato;

- RG (ou CNH) e CPF, para brasileiros;

- RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do 
passaporte);

III. Cópia do histórico escolar da graduação;

IV. Currículo atualizado (modelo Lattes) do candidato, sendo que sua documentação 
comprobatória deverá ser apresentada em cópia impressa simples, no dia e horário indicados 
para a análise e defesa do projeto de pesquisa;

V. Projeto de pesquisa redigido em português, com no máximo 20 (vinte) páginas em espaço 
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duplo, contendo: título, resumo, introdução, objetivos, justificativa, metodologia, descrição 
da infraestrutura que será utilizada para a realização do projeto, cronograma de atividades e 
referências bibliográficas, com assinatura do candidato e de seu orientador;

VI. Documentação comprobatória de proficiência em língua inglesa ou, na falta desta, 
solicitação para realização do exame de proficiência em língua inglesa no próprio formulário 
de inscrição (ver itens 2 e 5.1.5); 

VII. Candidatos ao DOUTORADO deverão apresentar também o histórico escolar do 
Mestrado e o comprovante de conclusão do Mestrado ou a previsão de sua conclusão até 
a data de matrícula no Doutorado. A inscrição no Curso de Doutorado para candidatos 
não portadores do título de Mestre, ou seja, Doutorado Direto, poderá ocorrer desde 
que devidamente justificada e aprovada também pela Coordenação do Curso, conforme 
previsto nas Normas Internas, considerando-se: (i) qualidade do projeto de pesquisa a ser 
desenvolvido, (ii) análise do Currículo Lattes do candidato e (iii) análise do Currículo Lattes 
do orientador. O candidato ao Doutorado Direto cuja inscrição for homologada deverá então 
passar pelo mesmo processo seletivo referente ao DOUTORADO apresentado neste edital.

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital (PDF), em um único arquivo 
compactado (.zip – com no máximo 5Mb), para o e-mail selecao.pgevodiv.2014.1@ufabc.edu.br 
com assunto: “Inscrição – PGEVD - nome completo do candidato”. Sugestões sobre a produção 
de arquivos PDFs e apresentação da documentação comprobatória do Currículo Lattes serão 
disponibilizadas na página eletrônica do curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade 
(http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/).
 
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção

O processo seletivo para o ingresso no Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade 
é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do curso (ver item 
1.1). Os critérios de seleção e classificação são baseados em:

I. Prova escrita em português sem consulta;

II. Análise e defesa do projeto de pesquisa redigido em português;

III. Análise do currículo comprovado (modelo Lattes).

5.1.1. Prova escrita em português sem consulta

O exame escrito para o MESTRADO, com duração de 4 (quatro) horas, será constituído 
por 10 (dez) questões dissertativas relacionadas a conhecimentos gerais em Evolução e 
Diversidade com ênfase nos tópicos:

- Sistemática filogenética;

- Biogeografia histórica;

- História da teoria evolutiva;

- Genética de populações;
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- Padrões e níveis de diversidade;

- Histórias de vida e plasticidade fenotípica;

- Interações biológicas;

- Ecologia de comunidades e ecossistemas. 

Bibliografia básica sugerida:

• Begon, M.; Towsend, C.R. & Harper, J.L. 2007. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4ª Ed. 
Porto Alegre: Artmed.

• Ridley, M. 2006. Evolução. 3ª Ed. Porto Alegre: Artmed.

O exame escrito para o DOUTORADO, com duração de 4 (quatro) horas,  será constituído por 
10 (dez) questões dissertativas relacionadas a conhecimentos gerais em Evolução e Diversidade 
sendo, 07 (sete) questões com base nos tópicos anteriormente citados e mesma bibliografia 
sugerida para o Mestrado (i.e., Ridley, 2006; Begon et al., 2007), das quais o candidato deverá 
responder apenas 05 (cinco), além de mais 03 (três) questões baseadas nos três artigos 
científicos indicados abaixo (sendo uma questão por artigo), também sobre assuntos de interesse 
geral em Evolução e Diversidade: 

• Bromham L (2011) The genome as a life-history character: why rate of molecular evolution 
varies between mammal species. Philosophical Transactions of the Royal Society B 366: 2503-
2513.

• Rossberg AG, Rogers T, McKane AJ (2013) Are there species smaller than 1 mm? 
Proceedings of the Royal Society B 280: 1-7.

• Hanski I, Zurita GA, Bellocq MI, Rybicki J (2013) Species-fragmented area relationship. 
Proceedings of the National Academy of Sciences 110: 12715-12720.

O exame escrito tem peso 04 (quatro) para o cálculo da nota final, tanto para o Mestrado 
quanto para o Doutorado, e tem caráter eliminatório.

Serão considerados desclassificados os candidatos cuja nota na prova escrita for inferior a 5,0 
(cinco).

Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local do exame além do horário 
marcado para o início da prova escrita (ver calendário das provas no item 2).

5.1.2. Análise e defesa do projeto de pesquisa redigido em português

Os candidatos aprovados na prova escrita serão arguidos pelos membros da Comissão de 
Seleção principalmente no que se refere ao conteúdo do projeto, sua adequação às linhas 
de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade, cronograma 
de execução dentro dos prazos previstos nas Normas Internas do Curso, e potencial para 
publicação dos resultados em periódicos científicos. A banca examinadora disporá de até 30 
(trinta) minutos para realização das entrevistas.

A análise e defesa do projeto de pesquisa terá peso 04 (quatro) para o cálculo da nota final do 
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candidato ao Mestrado, e peso 03 (três) para o cálculo da nota final do candidato ao Doutorado, 
sendo também de caráter eliminatório.

Serão considerados desclassificados os candidatos cuja nota na análise e defesa de projeto de 
pesquisa for inferior a 5,0 (cinco).  

5.1.3. Análise de currículo

A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A documentação 
comprobatória referente ao conteúdo do currículo modelo Lattes, que deverá ser entregue 
impressa (cópia simples) pelos candidatos apenas no dia e horário indicados para a prova de 
análise e defesa do projeto de pesquisa, será analisada e pontuada, com ênfase na formação 
acadêmica e publicação de artigos completos em periódicos científicos indexados, livros ou 
capítulos de livros, resumos e trabalhos completos em anais de eventos científicos.

O currículo terá peso 02 (dois) para o cálculo da nota final do candidato ao Mestrado, e peso 
03 (três) para o cálculo da nota final do candidato ao Doutorado, e tem, em ambos os casos, 
caráter apenas classificatório.

5.1.4. Prova específica/proficiência 

Os candidatos deverão realizar exame de proficiência em língua inglesa, conforme calendário 
do processo seletivo neste Edital, caso não tenham como comprovar a proficiência no ato da 
inscrição. Este exame consistirá de uma prova escrita, com duração de 2 (duas) horas, sendo 
permitido o uso de dicionários em papel, a qual consistirá da leitura crítica de um texto ou 
artigo científico publicado em inglês, com questões elaboradas em português. O candidato 
deverá responder as questões em português. Caso o candidato selecionado seja considerado 
não proficiente, este deverá lograr proficiência em língua inglesa até a conclusão do segundo 
quadrimestre cursado após o seu ingresso, em um dos exames quadrimestrais, em prova a 
ser aplicada conforme calendário a ser divulgado pela Coordenação do Curso. Caso o aluno 
não seja considerado proficiente até o final do segundo quadrimestre, não será aceita a sua 
matrícula no quadrimestre seguinte, sendo o aluno considerado desligado do Curso.

Parágrafo 1º - Em substituição ao exame de proficiência em língua inglesa serão aceitos 
certificados de proficiência. Caso o candidato possua comprovante de proficiência em língua 
inglesa deverá apresentá-lo junto aos documentos de inscrição. Em substituição ao exame 
de proficiência em língua inglesa serão aceitos os seguintes certificados: TOEFL (Test of 
English as a Foreign Language: resultado mínimo de 65 pontos se executado pela Internet, de 
180 pontos se por computador ou de 500 pontos se em papel), IELTS (International English 
Language Test: mínimo de 05 pontos), Michigan ECCE e ECPE, ou equivalentes, emitidos por 
instituições autorizadas. 

Parágrafo 2º - O candidato a Doutorado que tiver logrado proficiência em língua inglesa 
na UFABC ou em outra em que tenha cursado o Mestrado será dispensado do exame de 
proficiência no Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade.

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

I. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital;
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II. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da seleção;

III.  Não estiver presente para a realização da prova escrita na data, horário e local 
especificado;

IV. Não apresentar-se à entrevista (análise e defesa de projeto de pesquisa) na data, horário e 
local especificado.

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, editais 
e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica do curso de Pós-
Graduação em Evolução e Diversidade (http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/).

7. DO RESULTADO

Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou superior a 
5,0 (cinco) em todas as avaliações de caráter eliminatório e também na média final. O ingresso no 
programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme item 3). O resultado 
será publicado na página do Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade na internet, no 
endereço http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/.

8. DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 
Pós-graduação, em data e local a serem divulgados.
A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio punho), 
mediante apresentação de documento original de identificação com foto do representante.
Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os documentos 
indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e 
observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2014.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as solicitarem 
assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Curso, no ato de inscrição, poderão concorrer 
a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do Curso. Caso haja disponibilidade, 
as bolsas serão alocadas de acordo com as condições previstas no item 3 deste Edital. 
Recomendamos que todos os candidatos, com exceção aos que têm algum impedimento legal, que 
solicitem bolsas de estudo à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

10. CANDIDATOS ESTRANGEIROS E BRASILEIROS RESIDENTES O EXTERIOR

Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior poderão substituir a prova escrita e a 
defesa do projeto de pesquisa por entrevista realizada através de videoconferência.

Parágrafo 1º - Para inscrição, o projeto de pesquisa e o currículo poderão ser apresentados 
em inglês. O projeto de pesquisa, com no máximo 20 (vinte) páginas em espaço duplo, 
deve conter: título, resumo, introdução, objetivos, justificativa, metodologia, descrição da 
infraestrutura que será utilizada para a realização do projeto, cronograma de atividades e 
referências bibliográficas, com assinatura do candidato e de seu orientador.

Parágrafo 2º - Os diplomas de graduação e de mestrado obtidos em cursos no exterior não 
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necessitam ter a sua revalidação por instituição pública brasileira já realizada no momento 
da inscrição. Porém, a matrícula de alunos portadores de diplomas de graduação emitidos 
no exterior deve ser precedida de análise, pela CPG, quanto à equivalência do curso com os 
diplomas de graduação nacionais (Regimento dos Cursos de Pós-Graduação da UFABC, Art. 
10, Parágrafo 1º) (maiores informações em  http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=12405&Itemid=867e http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=5605&Itemid=280).

Parágrafo 3º - As entrevistas por meio de videoconferência ocorrerão nos dias 26 e 27 de 
novembro de 2013. O candidato será arguido pela banca em inglês ou em português, conforme 
preferência do candidato, sendo que este poderá optar por responder em português, inglês 
ou espanhol. As entrevistas terão como objetivo avaliar o conteúdo dos projetos de pesquisa 
e o conhecimento dos candidatos em conceitos de Evolução e Diversidade, com ênfase nos 
tópicos listados no item 5.1.1, tendo caráter eliminatório. Serão considerados desclassificados 
os candidatos cuja nota for inferior a 5,0 (cinco). Já a análise do currículo tem caráter 
classificatório.

Parágrafo 4º - Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o 
processo seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as 
aulas das disciplinas do programa serão ministradas em português.

Parágrafo 5º - Candidatos estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior que optarem por 
substituir a prova escrita e a defesa do projeto pela entrevista por meio de videoconferência 
não terão prioridade na obtenção de bolsas de estudo institucionais da UFABC, e das cotas 
CAPES e CNPq administradas pelo Curso de Pós-Graduação. No entanto estes poderão 
solicitar bolsas de estudo diretamente às agências de fomento nacionais (FAPESP, CNPq e 
CAPES, entre outras) e internacionais, através de seus orientadores. A CAPES (Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) tem o Programa de Estudante-Convênio 
de Pós-Graduação (PEC-PG) que prove bolsas para mestrado e doutorado através de uma 
cooperação educacional exercida entre países em desenvolvimento com os quais o Brasil 
mantém Acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia (maiores 
detalhes em http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.html).

Parágrafo 6º - Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior que optarem pela 
seleção diferenciada, conforme descrito no item 10, e cujos orientadores já possuam bolsas de 
estudos vinculadas a projetos aprovados e financiados por agências de fomento (por exemplo, 
Doutorado Direto/FAPESP), passarão pelo mesmo processo seletivo descrito no referido item, 
mas estes não estarão concorrendo com os demais candidatos por uma das 07 (sete) vagas 
ofertadas, sendo estas consideradas vagas adicionais.

 Parágrafo 7º - Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação 
necessária para inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 
Pós-Graduação em Evolução e Diversidade. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e 
aceitar o conteúdo deste Edital, assim como as Normas Internas do Curso de Pós-Graduação em 
Evolução e Diversidade da Universidade Federal do ABC (disponíveis em: http://propg.ufabc.edu.
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br/evodiv/).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail pos.evodiv@ufabc.edu.br.

GUSTAVO MUNIZ DIAS 
(SIAPE nº 1768895)
Presidente da Comissão de Seleção do Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade 
 
Anexo 01 – Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Evolução e 
Diversidade da Universidade Federal do ABC

Núcleo Permanente:

Ana Paula de Moraes apaula_moraes@yahoo.com.br

André Eterovic andre.eterovic@ufabc.edu.br

Antônio Sergio Kimus Braz antonio.braz@ufabc.edu.br

Carlos Suetoshi Miyazawa carlos.miyazawa@uol.com.br

Charles Morphy D. Santos charles.santos@ufabc.edu.br

Cibele Biondo cibele.biondo@ufabc.edu.br

Danilo da Cruz Centeno danilo.centeno@ufabc.edu.br

Eduardo Leite Borba eduardo.borba@ufabc.edu.br

Fernando Zaniolo Gibran fernando.gibran@ufabc.edu.br

Guilherme Cunha Ribeiro guilherme.ribeiro@ufabc.edu.br

Gustavo Muniz Dias gmdias@ufabc.edu.br

Humberto Fonseca Mendes humberto.mendes@ufabc.edu.br

Jose Roberto Trigo trigo@unicamp.br

Márcia Aparecida Sperança marcia.speranca@ufabc.edu.br

Márcio de Souza Werneck marcio.werneck@ufabc.edu.br

Nathalia de Setta Costa nathalia.setta@ufabc.edu.br
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Simone Rodrigues de Freitas simone.freitas@ufabc.edu.br

Vanessa Kruth Verdade vanessa.verdade@ufabc.edu.br

Waldir Mantovani waldir.mantovani@ufabc.edu.br

Colaboradores:

Andréa Onofre de Araújo andrea.onofre@ufabc.edu.br

Arlei Marcili amarcili@usp.br

Natalia Pirani Ghilardi-Lopes natalia.lopes@ufabc.edu.br

Otto Müller Patrão de Oliveira otto.oliveira@ufabc.edu.br

Ricardo Augusto Lombello ricardo.lombello@ufabc.edu.br

Sérgio Daishi Sasaki sergio.sasaki@ufabc.edu.br

ANEXO 1

ORIENTADORES DISPONÍVEIS / LINHAS DE PESQUISA

Orientador Linha de pesquisa principal

Aline de Oliveira Neves Panazio
E-mail: aline.panazio@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais em Comunicações

Carlos Alberto Kamienski
E-mail: cak@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação

Celso Setsuo Kurashima
E-mail: celso.kurashima@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais Audiovisuais

Francisco José Fraga da Silva
E-mail: francisco.fraga@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais Audiovisuais 

Helio Waldman
E-mail: helio.waldman@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação

mailto:aline.panazio@ufabc.edu.br
mailto:cak@ufabc.edu.br
mailto:celso.kurashima@ufabc.edu.br
mailto:francisco.fraga@ufabc.edu.br
mailto:helio.waldman@ufabc.edu.br
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João Henrique Kleinschmidt
E-mail: joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação 

João Ricardo Sato
E-mail: joao.sato@ufabc.edu.br

Inteligência Artificial 

Luis Paulo Barbour Scott
E-mail: luis.scott@ufabc.edu.br

Inteligência Artificial

Luiz Henrique Bonani
E-mail: luiz.bonani@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação

Marcelo Zanchetta do Nascimento
E-mail: marcelo.nascimento@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais Audiovisuais

Marcio Eisencraft
E-mail: marcio.eisencraft@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais em Comunicações

Murilo Bellezoni Loiola
E-mail: murilo.loiola@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação

Nunzio Marco Torrisi
E-mail: nunzio.torrisi@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação 

Patrícia Belfiore Fávero
E-mail: patricia.favero@ufabc.edu.br

Inteligência Artificial

Ricardo Suyama
E-mail: ricardo.suyama@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais em Comunicações

Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos 
orientadores disponíveis podem ser obtidas no endereço eletrônico http://posinfo.ufabc.edu.br/ 

ANEXO 2 

Conteúdo Programático da Prova Escrita

Bases Matemáticas:

• Expressões Algébricas

• Funções: conceitos básicos, exponenciais e logaritmos, funções trigonométricas.

• Sistemas de Equações Lineares e Princípios de Álgebra Matricial (Matrizes)

• Conceitos Básicos de Probabilidades e Estatística

mailto:joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br
mailto:joao.sato@ufabc.edu.br
mailto:luis.scott@ufabc.edu.br
mailto:luiz.bonani@ufabc.edu.br
mailto:marcelo.nascimento@ufabc.edu.br
mailto:marcio.eisencraft@ufabc.edu.br
mailto:murilo.loiola@ufabc.edu.br
mailto:nunzio.torrisi@ufabc.edu.br
mailto:patricia.favero@ufabc.edu.br
mailto:ricardo.suyama@ufabc.edu.br
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ANEXO 3 - Tabela de Pontuação - Nota do currículo 

Descrição Valor Unitário Valor Máximo

Publicações (últimos CINCO anos)

Artigos completos (mínimo 1000 palavras) publicados em 
periódicos científicos nacionais ou internacionais (com 
ISSN), indexados em pelo menos 3 bases de dados *

1,0 ponto/artigo

4,0 pontosResumos científicos publicados em congressos 
científicos nacionais ou internacionais* 0,2 pontos/artigo

Trabalhos completos (mínimo 1000 palavras) publicados 
em congressos científicos nacionais ou internacionais* 0,5 pontos/artigo

Experiência e formação (últimos DEZ anos)
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Iniciação científica - IC (por ano)* 1,0

6,0 pontos

Participação em projetos de pesquisa financiados 
por agências de fomento, exceto IC (por ano)* 0,8

Apresentação em congressos científicos, em áreas 
correlatas ao curso (por trabalho apresentado) * 0,1

Curso de Especialização (Pós-graduação “lato 
sensu”) em áreas correlatas ao curso concluído ou 
segundo diploma de graduação (limitado a 1,0) *

0,5

Cursos de extensão universitária (por curso, 
de no mínimo 20 horas, limitado a 1,0)* 0,2

Estágio ou intercâmbio acadêmico no 
exterior (por mês, limitado a 1,0)* 0,1

Disciplinas cursadas com aprovação em cursos 
de pós-graduação "stricto sensu" aprovados 
pela CAPES (por disciplina, limitado a 1,0)*

0,5

* Candidatos que não apresentarem os documentos COMPLETOS e CORRETOS, respeitando os 
últimos CINCO ou DEZ anos, conforme o caso, serão automaticamente eliminados do processo 
seletivo.

EDITAL Nº 01/2013 de 25.09.2013 

Processo Seletivo para Mestrado em Engenharia da Informação

Quadrimestre 2014.1

O curso de Pós-graduação em Engenharia da Informação 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 para fevereiro de 2014, e estabelece as 
normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

1.2 A seleção de candidatos será realizada em três etapas: I - Prova escrita, II - Análise de 
currículo e histórico escolar e III - Avaliação pelos possíveis orientadores.

1.3 Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem comprovar a conclusão de 
curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, em qualquer área de conhecimento, até a 
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data de matrícula no curso.

1.4. A realização do processo seletivo será conduzida pela Comissão de Seleção, conforme 
determinam as Normas Internas da Pós-graduação em Engenharia da Informação da UFABC.

1.5 A condução do processo seletivo será supervisionada pela Coordenação da Pós-graduação 
em Engenharia da Informação da UFABC, doravante denominada simplesmente Coordenação.

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre de 2014 é 
apresentado a seguir.

EVENTOS DATAS

Prazo de inscrição 30 de setembro a 01 de novembro de 2013

Divulgação das inscrições homologadas 05 de novembro de 2013

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 07 de novembro de 2013

Resultado dos recursos das inscrições 08 de novembro de 2013

Realização da prova escrita 14 de novembro de 2013

Divulgação do resultado final 17 de dezembro de 2013

Matrícula a ser definido

Aprovação das matrículas a ser definido

Início das aulas a ser definido

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas no curso de Mestrado. 

3.2 O número exato de vagas poderá ser reduzido em função da existência de candidatos 
aptos nos termos do presente edital, conforme os critérios definidos no item 5.1.8 deste edital.

3.2 A exclusivo critério da Coordenação poderá eventualmente ser aberto um Edital de Vagas 
Remanescentes, para ingresso no quadrimestre 2013.2 se, decorridos pelo menos 30 (trinta) 
dias após o período de matrícula, houver desistências e/ou não forem preenchidas a totalidade 
das vagas no Curso de Mestrado, que será calculada conforme os critérios definidos no item 
5.1.8 deste edital.
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3.3 Na eventualidade da abertura de um Edital de Vagas Remanescentes, ele será destinado 
exclusivamente àqueles candidatos seguintes da lista de classificação que perfaçam 
exatamente o número necessário para preencher as vagas restantes.

4. DA INSCRIÇÃO

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

a) Formulário de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado na página oficial do curso 
na internet (http://posinfo.ufabc.edu.br – Link Admissão); 

b) Formulário de escolha de orientador ou linha de pesquisa, disponível em (http://posinfo.
ufabc.edu.br – Link Admissão); 

c) Curriculum vitae, preferencialmente Curriculum Lattes;

d) Cópia de documento atestando conclusão em curso superior reconhecido pelo 
MEC (diploma, certificado de conclusão do curso de graduação ou carta assinada pelo 
coordenador do curso de graduação atestando a iminente conclusão do mesmo);

e) Histórico escolar completo do curso de graduação; 

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

g) Cópias dos comprovantes de todos os itens que constam da tabela de pontuação do 
ANEXO 3.

4.2 A documentação necessária para a inscrição deverá ser enviada para o endereço eletrônico 
selecao.pginfo.2014.1@ufabc.edu.br, em arquivo digitalizado (em formato “.pdf”) sob o assunto 
“Inscrição – Eng. da Informação - 2014.1”, até as 23h59min do dia 01 de novembro de 2013, 
conforme calendário de inscrição. Os documentos deverão ser enviados em um único arquivo, 
compactado em formato “.zip” ou “.rar”, organizados em pastas e subpastas. O tamanho do 
arquivo enviado não deverá exceder 6 MB. 

4.3 O formulário de escolha de orientador ou linha de pesquisa deve ser preenchido de forma 
eletrônica no link disponível na página do curso e não precisa ser enviado por e-mail. Ao final 
do preenchimento deve-se clicar em “Submit”.

4.4 Os candidatos deverão indicar, em campos específicos disponíveis no formulário de 
inscrição e formulário de escolha de orientador ou linha de pesquisa, os nomes de 3 (três) 
possíveis orientadores ou linhas de pesquisa, em ordem de preferência, conforme informações 
disponíveis no ANEXO 1. É obrigatória a escolha de 3 (três) possíveis orientadores ou linhas de 
pesquisa, nem mais nem menos.

4.5 É importante que o candidato que queira usufruir de bolsa de estudos assinale esta opção 
no formulário de inscrição, sendo que a opção ou não por bolsa de estudos não influirá no 
processo seletivo.

4.6 Em caso de aprovação em todas as fases do processo seletivo, a opção por bolsa de 
estudos exige dedicação integral e exclusiva do aluno nos dois primeiros quadrimestres do 
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curso. 

4.7 Depois de efetivada a inscrição, não será aceita qualquer solicitação de alteração das 
informações declaradas pelo candidato. 

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

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

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. ETAPA I – PROVA ESCRITA

5.1.1 O exame escrito será constituído por um conjunto de questões de Matemática.

5.1.2 A prova escrita será realizada na data de 14 de novembro de 2013, às 14 horas (horário 
oficial de Brasília), e terá duração máxima de 3 horas. Ela é obrigatória a todos os candidatos 
inscritos, classificatória e eliminatória.

5.1.3. A prova será realizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, 
localizado na Avenida dos Estados, nº 5.001, bairro Bangu, Santo André, Estado de São Paulo.

5.1.4. A critério da Comissão de Seleção e de acordo com a demanda e disponibilidade em 
outras localidades, a prova poderá ser aplicada simultaneamente em Instituições Federais ou 
Estaduais de Ensino Superior de outros estados brasileiros e em universidades no exterior.  

5.1.5. Instruções gerais para a prova:

a) Será permitida a entrada dos candidatos entre as 13 horas e as 13:50 horas. Não será 
permitida a entrada de candidatos com menos de dez minutos do início da prova.

b) O candidato deverá apresentar documento de identificação original e com foto recente. 
Cópias autenticadas não serão aceitas.

c) Serão permitidos apenas os seguintes materiais:

- Caneta esferográfica azul/preta;

- Lápis ou lapiseira;

- Borracha;

d) Em caso de consulta ou utilização de quaisquer outros materiais sem prévia autorização 
do funcionário responsável, o candidato será excluído imediatamente do processo seletivo.

e) O candidato receberá o caderno de questões e folhas de respostas. Para a correção, 
serão consideradas apenas as respostas nas folhas de respostas, e feitas à caneta.

f) O candidato só poderá deixar o local de prova depois de transcorrida uma hora do seu 
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início, e não poderá levar o caderno de questões e nem a folha de respostas.

g) Candidatos que necessitem de qualquer tipo de atendimento especial deverão 
comunicar a Comissão de Seleção por e-mail, no ato da inscrição.

5.1.6 A prova, com questões de múltipla escolha, versará sobre o conteúdo programático 
definido no ANEXO 2.

5.1.7 É vedada a comunicação com qualquer outra pessoa durante a prova, por qualquer 
meio, bem como consulta a qualquer material, em papel ou em forma eletrônica, incluindo a 
internet.

5.1.8 Serão automaticamente eliminados das próximas etapas do processo seletivo os 
candidatos que não atingirem nota equivalente à mediana das notas dos candidatos inscritos, 
ou seja, o número de candidatos eliminados na Etapa I será exatamente igual ao maior 
inteiro menor ou igual a 50% do número de candidatos.

5.1.9 Adicionalmente, será eliminado das próximas etapas do processo seletivo o candidato 
que não atingir a nota de corte, que será calculada de forma que o número de candidatos 
aprovados para as próximas etapas seja exatamente igual a 2 (duas) vezes o número total 
de vagas. 

5.1.10 Esta etapa é também classificatória e entrará no cálculo da nota final do candidato, 
calculada conforme definido no item 6.3 deste edital. 

5.2 ETAPA II – ANÁLISE DE CURRÍCULO E HISTÓRICO ESCOLAR

5.2.1 O ANEXO 3 do presente edital apresenta a tabela para pontuação do currículo, que será 
utilizada pela Comissão de Seleção para o cálculo dos pontos alcançados por cada candidato 
em cada item. 

5.2.2 Recomenda-se fortemente que os candidatos que cursaram com aprovação quaisquer 
disciplinas do Curso de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da UFABC como aluno 
especial, que tragam a documentação comprobatória do conceito obtido nesta(s) disciplina(s), 
que pode ser facilmente obtida na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFABC, sendo que a 
mesma recomendação vale para alunos que cursaram disciplinas em quaisquer outros cursos 
de pós-graduação "stricto sensu" aprovados pela CAPES. 

5.2.3 O quesito Currículo de cada candidato será avaliado de forma objetiva pela Comissão 
de Seleção, conforme pesos definidos no ANEXO 3 para cada item, desde que devidamente 
comprovado, gerando uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).

5.2.4 O quesito Histórico Escolar de cada candidato será avaliado de forma separada por 3 
(três) membros da Comissão de Seleção em função do desempenho nas disciplinas, do tempo 
que o candidato levou para concluir o curso e de outros fatores, a critério dos avaliadores, 
gerando uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),  que será a média aritmética das notas 
independentes de cada avaliador.

5.2.5 Esta Etapa II é apenas classificatória.

5.3 ETAPA III – AVALIAÇÃO PELOS ORIENTADORES ESCOLHIDOS

5.3.1 Os candidatos aprovados na Etapa I serão avaliados pelos orientadores escolhidos 



Pág. 72

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 312 - 27 de setembro de 2013

por eles no formulário de inscrição, sendo considerados os seguintes aspectos: formação 
profissional e atividades acadêmicas; produção científica; disponibilidade de tempo para as 
atividades do curso, conforme informação preenchida no formulário de inscrição, e afinidade 
com a área de concentração e linha de pesquisa na qual o orientador atua.

5.3.2 Os candidatos poderão opcionalmente entrar em contato, por e-mail ou telefone, com 
os orientadores indicados, se assim o desejarem. Igualmente, os orientadores poderão entrar 
diretamente em contato com os candidatos que os indicaram.

5.3.3 Cada orientador que tenha recebido pelo menos uma indicação de um ou mais alunos, 
em primeira, segunda ou terceira opção do candidato, poderá analisar a documentação de 
cada candidato que o escolheu. 

5.3.4 Adicionalmente, qualquer orientador poderá avaliar e escolher também quaisquer 
outros candidatos que queira orientar. 

5.3.5 Cada orientador poderá escolher, com base na sua avaliação realizada segundo os 
critérios definidos no item 5.3.1, os nomes de até 5 (cinco) possíveis candidatos que aceita e 
deseja orientar, em ordem de preferência. 

5.3.6 Esta Etapa III é eliminatória e os candidatos que não forem escolhidos por nenhum 
orientador, em qualquer ordem de preferência, estarão automaticamente eliminados do 
processo seletivo, exceto aqueles que incorram no disposto no item 5.3.7.

5.3.7 Estarão automaticamente selecionados os 10 (dez) primeiros candidatos, 
independentemente de terem sido escolhidos por algum orientador. Caso algum dos 
candidatos nessa situação não tenha sido escolhido por algum orientador, em qualquer 
ordem de preferência, a Coordenação se encarregará de atribuir um orientador para este 
candidato. 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

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

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;

II. Não comparecer à prova presencial na data, horário e local especificado neste edital.

6.2 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial do 
curso de Pós-graduação em Engenharia da Informação, no endereço http://posinfo.ufabc.edu.
br/.

6.3 A nota final de cada candidato aprovado na Etapa I, variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 
será a média ponderada das notas obtidas nas avaliações da Etapa II e na prova escrita 
realizada na Etapa I, considerado os seguintes pesos para cada uma das avaliações:

• Nota da prova escrita: 60%
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• Currículo: 20% 

• Histórico Escolar: 20% 

6.4 A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente das notas finais dos 
candidatos.

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

• Maior nota na prova escrita da Etapa I

• Maior nota de Avaliação de Currículo

• Maior nota de Avaliação de Histórico Escolar

7. DO RESULTADO 

7.1 A lista dos candidatos selecionados, acompanhada da pontuação de cada uma das suas 
avaliações, será divulgada no dia 17 de dezembro de 2013, exclusivamente na página oficial do 
curso na internet, no endereço http://posinfo.ufabc.edu.br/.

8. DA MATRÍCULA

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 acessar o link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html - item “Documentos 
para Matrícula e Outras Informações.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDO

9.1 Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação 
exclusiva ao curso nos dois primeiros quadrimestres (ambas no formulário de inscrição), 
concorrem a bolsas de estudo sob administração da Coordenação. 

9.2 As bolsas de estudo serão alocadas conforme sua disponibilidade e de acordo com a 
classificação dos candidatos. 

9.3 A lista de alunos contemplados com bolsa de estudo será divulgada página do curso: http://
posinfo.ufabc.edu.br/.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso de 
Pós-graduação em Engenharia da Informação da UFABC.

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Página da Pós-Graduação em Engenharia da Informação da UFABC: http://posinfo.ufabc.edu.br/.
Email: ppg.informacao@ufabc.edu.br 

JOÃO HENRIQUE KLEINSCHMIDT
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(SIAPE 1603840)
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia da Informação

ANEXO 1

ORIENTADORES DISPONÍVEIS / LINHAS DE PESQUISA

Orientador Linha de pesquisa principal

Aline de Oliveira Neves Panazio
E-mail: aline.panazio@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais em Comunicações

Carlos Alberto Kamienski
E-mail: cak@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação

Celso Setsuo Kurashima
E-mail: celso.kurashima@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais Audiovisuais

Francisco José Fraga da Silva
E-mail: francisco.fraga@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais Audiovisuais 

Helio Waldman
E-mail: helio.waldman@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação

João Henrique Kleinschmidt
E-mail: joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação 

João Ricardo Sato
E-mail: joao.sato@ufabc.edu.br

Inteligência Artificial 

Luis Paulo Barbour Scott
E-mail: luis.scott@ufabc.edu.br

Inteligência Artificial

Luiz Henrique Bonani
E-mail: luiz.bonani@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação

Marcelo Zanchetta do Nascimento
E-mail: marcelo.nascimento@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais Audiovisuais

Marcio Eisencraft
E-mail: marcio.eisencraft@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais em Comunicações

Murilo Bellezoni Loiola
E-mail: murilo.loiola@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação

mailto:aline.panazio@ufabc.edu.br
mailto:cak@ufabc.edu.br
mailto:celso.kurashima@ufabc.edu.br
mailto:francisco.fraga@ufabc.edu.br
mailto:helio.waldman@ufabc.edu.br
mailto:joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br
mailto:joao.sato@ufabc.edu.br
mailto:luis.scott@ufabc.edu.br
mailto:luiz.bonani@ufabc.edu.br
mailto:marcelo.nascimento@ufabc.edu.br
mailto:marcio.eisencraft@ufabc.edu.br
mailto:murilo.loiola@ufabc.edu.br
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Nunzio Marco Torrisi
E-mail: nunzio.torrisi@ufabc.edu.br

Redes de Comunicação 

Patrícia Belfiore Fávero
E-mail: patricia.favero@ufabc.edu.br

Inteligência Artificial

Ricardo Suyama
E-mail: ricardo.suyama@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais em Comunicações

Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos 
orientadores disponíveis podem ser obtidas no endereço eletrônico http://posinfo.ufabc.edu.br/ 

ANEXO 2

Conteúdo Programático da Prova Escrita

Bases Matemáticas:

• Expressões Algébricas

• Funções: conceitos básicos, exponenciais e logaritmos, funções trigonométricas.

• Sistemas de Equações Lineares e Princípios de Álgebra Matricial (Matrizes)

• Conceitos Básicos de Probabilidades e Estatística

Bibliografia

SAFIER, F. Teoria e problemas de Pré-Cálculo, Bookman, 2003.

BOULOS, P. Pré-cálculo. Makron Books, 2001.

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 
4 ed. LTC, 2009.

ANEXO 3 - Tabela de Pontuação - Nota do currículo 

Descrição Valor 
Unitário

Valor 
Máximo

Publicações (últimos CINCO anos)

mailto:nunzio.torrisi@ufabc.edu.br
mailto:patricia.favero@ufabc.edu.br
mailto:ricardo.suyama@ufabc.edu.br
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Artigos completos (mínimo 1000 palavras) publicados em 
periódicos científicos nacionais ou internacionais (com 
ISSN), indexados em pelo menos 3 bases de dados *

1,0 
ponto/artigo

4,0 
pontosResumos científicos publicados em congressos 

científicos nacionais ou internacionais*
0,2 

pontos/artigo

Trabalhos completos (mínimo 1000 palavras) publicados 
em congressos científicos nacionais ou internacionais*

0,5 
pontos/artigo

Experiência e formação (últimos DEZ anos)

Iniciação científica - IC (por ano)* 1,0

6,0 
pontos

Participação em projetos de pesquisa financiados por 
agências de fomento, exceto IC (por ano)* 0,8

Apresentação em congressos científicos, em áreas 
correlatas ao curso (por trabalho apresentado) * 0,1

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

diploma de graduação (limitado a 1,0) *
0,5

Cursos de extensão universitária (por curso, de 
no mínimo 20 horas, limitado a 1,0)* 0,2

Estágio ou intercâmbio acadêmico no 
exterior (por mês, limitado a 1,0)* 0,1

Disciplinas cursadas com aprovação em cursos de pós-graduação 
"stricto sensu" aprovados pela CAPES (por disciplina, limitado a 1,0)* 0,5

* Candidatos que não apresentarem os documentos COMPLETOS e 
CORRETOS, respeitando os últimos CINCO ou DEZ anos, conforme 

o caso, serão automaticamente eliminados do processo seletivo

EDITAL Nº 03/2013

Processo Seletivo para MESTRADO e DOUTORADO em BIOSSISTEMAS

Quadrimestre 2014.1

O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC - UFABC 
torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no Mestrado 
e Doutorado Acadêmico Stricto Sensu com início previsto para o primeiro quadrimestre letivo de 
2014, e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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

1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, análise do histórico 
da graduação, prova escrita, entrevista, e avaliação por meio da argüição.

1.3. É requisito para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da UFABC a 
indicação de um orientador pertencente ao quadro de orientadores permanentes cadastrados 
no programa (disponível na página http://biossistemas.ufabc.edu.br), com ciência manifesta do 
respectivo orientador.

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

1.5. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção e esta 
Comissão será presidida pelo coordenador do programa ou membro por ele indicado.

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre letivo de 
2014 é apresentado abaixo.

Prazo de inscrição 27/09/2013 a 15/11/2013

Divulgação das inscrições homologadas 18/11/2013

Prazo para recurso (apenas por vício 
de forma) das inscrições indeferidas 20/11/2013

Resultado dos recursos das inscrições 22/11/2013

Prova escrita 25/11/2013

Análise Curricular e Entrevista 27/11/2013

Divulgação do resultado final 13/12/2013

Matrícula a definir

Ajuste de matrícula a definir

Aprovação das matrículas a definir

Início das aulas a definir

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 12 (doze) vagas de Mestrado. O número exato de vagas poderá sofrer 
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alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

3.2 Serão oferecidas 6 (seis) vagas de Doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

4. DA INSCRIÇÃO

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

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada, disponível em:

(http://propg.ufabc.edu.br/images/arquivos/FOMULARIO/Coordenadoria_Academica/ficha_
de_inscricao.doc)

II. Cópia do RG e CPF;

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

IV. Cópia do histórico escolar da graduação;

V. Caso tenha feito algum curso de pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de conclusão e 
respectivo(s) histórico(s) escolar(es);

VI. Currículo Lattes do candidato;

VII. Proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo os objetivos do futuro projeto, a 
metodologia e a indicação da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto, assinado pelo 
candidato e pelo possível futuro orientador.

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado, para o e-mail “selecao.pgbis.2014.1@ufabc.edu.br”. O assunto da mensagem deve 
ser “Inscrição – PG Biossistemas - nome completo do candidato”.

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção

O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação Biossistemas é elaborado 
e realizado por Comissão de Seleção constituída. Os critérios de seleção e classificação são 
baseados em:

I. Prova escrita

II. Entrevista/Argüição

III. Análise de currículo

IV. Análise do Histórico Escolar

5.1.1. Prova escrita
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O exame escrito será constituído por um conjunto de questões dissertativas relacionadas 
à área de Ciências Biológicas II (CAPES), solicitando o candidato compreensão de seus 
princípios e aplicações práticas. O exame escrito tem caráter eliminatório, sendo também 
considerado para a classificação final e concessão de bolsas de estudo aos candidatos que 
fizeram a solicitação no preenchimento do formulário de inscrição. Serão desclassificados os 
candidatos que chegarem atrasados no local da prova escrita.

Os tópicos sugeridos para estudo são: 1. Água; 2. Estrutura e função de aminoácidos e 
proteínas; 3. Enzimas e cinética enzimática; 4. Lipídeos, membranas celulares e transporte 
através de membranas; 5. Estrutura e função dos ácidos nucléicos; 6. Princípios de 
bioenergética; 7. Organelas celulares. 

Bibliografia recomendada:

VOET, D., VOET, J.G. Bioquímica. 3 ed., Artmed, Porto Alegre, 2006.

ALBERTS, B., JOHNSON, A., LEWIS, J. [et al.]. Biologia molecular da célula. 4 ed., Artmed, 
Porto Alegre, 2004.

5.1.2. Entrevista/Argüição

A entrevista será realizada pela Comissão de Seleção. Os candidatos convocados para a 
entrevista deverão trazer cópia dos documentos e certificados comprobatórios das atividades 
descritas no currículo Lattes. Os candidatos selecionados serão argüidos por uma banca 
examinadora formada pela Comissão de Seleção sobre questões referentes ao seu percurso 
acadêmico e ao projeto preliminar de pesquisa. A banca examinadora disporá de 15 (quinze) 
minutos por candidato para realização da entrevista.

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

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

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

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
edital;

III. Não apresentar-se à entrevista/argüição na data, horário e local especificado.

É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 
Universidade Federal do ABC (http://www.ufabc.edu.br) ou na página eletrônica do Programa 
de Pós-Graduação em Biossistemas (http://biossistemas.ufabc.edu.br/).

7. DO RESULTADO

O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página do Programa da Pós-Graduação em Biossistemas na internet (http://
biossistemas.ufabc.edu.br).
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8. DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria da 
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 acessar o link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html - item “Documentos 
para Matrícula e Outras Informações.

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS

Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indicarem a possibilidade de dedicação 
exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob 
administração da Coordenação do Programa, concedidas por agências de fomento. As bolsas 
serão alocadas conforme sua disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos. 
É previsto que a divulgação da lista de alunos contemplados com bolsa de estudo ocorra 
conjuntamente com a divulgação da lista dos alunos aprovados no processo seletivo.
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Programa de Pós-Graduação em Biossistemas.
INFORMAÇÕES e DÙVIDAS, enviar e-mail para "ppg.biossistemas@ufabc.edu.br"

TIAGO RODRIGUES
(SIAPE 1674592)
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas

EDITAL Nº 02/2013

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

O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da UFABC torna pública a abertura das 
inscrições para a seleção de um (01) bolsista de Pós-Doutorado para o Programa Nacional de 
Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES. 

1. PERFIL DOS CANDIDATOS 

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

- ser brasileiro ou possuir visto permanente no país;

- estar em dia com as obrigações eleitorais;

- não ser aposentado;

- estar de posse do diploma de doutorado ou ata de defesa de tese no momento da indicação;

- possuir título de Doutor em áreas correlatas à Biossistemas (Ciências Biológicas II - CAPES);

- ter experiência em pesquisa científica, demonstrada pela produção científica;
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- possuir currículo atualizado e disponível na plataforma Lattes que demonstre capacitação 
para atuar no desenvolvimento de projetos na área;

- 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 aos projetos 
desenvolvidos pelo grupo de pesquisa na área e poderá participar da orientação de alunos de 
graduação e pós-graduação, além de participar de outras atividades de ensino e extensão. 

2. BOLSA 

A bolsa de Pós-Doutorado de que trata este edital 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 às 18:00 horas do 01 de Novembro de 2013, 
exclusivamente via e-mail, para ppgbiossistemas@gmail.com acompanhada da documentação 
exigida. A documentação requerida para inscrição é composta dos seguintes itens:

- Ficha de inscrição preenchida disponível no link abaixo

(http://propg.ufabc.edu.br/images/arquivos/FOMULARIO/Coordenadoria_Academica/ficha_de_
inscricao.doc)

- CV Lattes (curriculum vitae atualizado na Plataforma Lattes do CNPq) em formato pdf.

- Cópia digitalizada do Documento de Identificação e do CPF; no caso de candidatos 
estrangeiros, estes documentos são substituídos pelo passaporte e o visto de permanência.

- Cópia digitalizada do certificado ou diploma de conclusão do curso de doutorado. Na ausência 
deste, pode ser enviada cópia digitalizada da ata de defesa da tese de doutorado ou o 
agendamento da defesa. 

- Projeto de Pesquisa (máximo 20 páginas), com indicação do Supervisor, que deve ser 
credenciado como permanente na Pós-Graduação em Biossistemas.

OBS.: A ausência de qualquer um dos documentos e condições acima implica na exclusão da 
candidatura neste processo seletivo.

4. SELEÇÃO
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A seleção será realizada com base em:

(i) na avaliação do currículo do candidato;

(ii) análise da adequação do projeto de pesquisa à área;

(iii) entrevista, apresentação e defesa do projeto no dia 06 de Novembro de 2013 em local e 
horário que será divulgado no site (http://biossistemas.ufabc.edu.br/). 

O tempo de apresentação oral do projeto de pesquisa é de no máximo 20 minutos.

5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados na página do curso http://biossistemas.ufabc.edu.br a partir de 12 
de Novembro de 2013.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação da Pós-
Graduação em Biossistemas.

TIAGO RODRIGUES
(SIAPE Nº 1674592)
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas

EDITAL Nº04/2013

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

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da 
Universidade Federal do ABC (UFABC) faz saber que estão abertas inscrições para a seleção 
de 01 (um/a) Bolsista de Pós-Doutorado, em consonância com as regras do Programa Nacional 
de Pós-Doutorado definidas pela Portaria nº. 086 de 03 de julho de 2013 da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). (http://www.capes.gov.br/images/stories/
download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pdf).

1. PROCESSO PARA SELEÇÃO DO CANDIDATO

1.1. CRONOGRAMA

28/09/13: Início das inscrições;

28/10/10: Término das inscrições;

29/10/13: Divulgação dos candidatos inscritos no site do curso e por endereço eletrônico do 
candidato;

30 e 31/10/13: Entrevistas (horário a ser informado por via eletrônica aos candidatos);
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01/11/13: Envio à Pró-Reitoria de Pesquisa e para a Pró-Reitoria de Graduação da lista de 
candidatos aprovados, para validação e homologação;

01/11/13: Divulgação dos candidatos aprovados no site do curso e por endereço eletrônico;

04/11/13: Envio da documentação do candidato para a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação.

1.2. INSCRIÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO

A inscrição será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos, por via eletrônica 
para ppg.chs@ufabc.edu.br:

a. Curriculum Lattes atualizado;

b. Projeto de Pesquisa relativo às linhas de pesquisa do Programa;

c. Carta de concordância de um/a docente do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas 
e Sociais para atuar como supervisor/a;

2. PERFIL DO CANDIDATO

Exige-se do candidato atender os seguintes requisitos:

I – possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados 
pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição 
estrangeira, este deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação; 

II – disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, 
currículo com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e 
tecnológicos de impacto e/ou prêmios de mérito acadêmico; 

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

V – O candidato pode se inscrever em uma das seguintes modalidades: 

a) ser brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil portador de visto temporário, sem vínculo 
empregatício;

b) ser estrangeiro, residente no exterior, sem vínculo empregatício; 

c) ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de ensino 
superior ou instituições públicas de pesquisa. 

§ 1º O candidato estrangeiro residente no exterior deverá comprovar endereço residencial no 
exterior no momento da submissão da candidatura. 

§ 2º Professores substitutos poderão ser aprovados na modalidade “a” do inciso V, sem 
prejuízo de suas atividades de docência, após análise e autorização do Programa de Pós-
Graduação.
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CETIC
SINOPSE

IV Reunião Ordinária do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e 
Comunicação

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV reunião ordinária 
de 2013 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada 

em 21 de agosto de 2013, às 14 horas, na sala de reuniões da Reitoria (Câmpus Santo André da 
UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar). 

Presentes:
Gustavo Martini Dalpian
Maurício D. Coutinho Neto
Alda Maria Napolitano Sanchez
Alexsandro C. Carvalho
Claudio Meneses
Denise Consonni
Letícia Rodrigues Bueno

Convidado
Amaury Kruel Budri

Ausências Justificadas:
Lúcia Regina H. R. Franco
Rafael Rondina

INFORMES

Professor Dalpian cumprimentou os presentes e passou a palavra a Alda que realizou informe 
sobre o Edital Itautec. Esclareceu que dos 56 computadores, 41 já estavam disponíveis na 
Unidade Atlântica para serem retirados desde dezembro de 2012. Relatou as dificuldades 
enfrentadas durante o processo e prontificou-se a realizar uma ação mais efetiva, contatando 
os docentes que haviam manifestado interesse em tais itens. Andamento dos trabalhos do 
GT PDTI. Alda informou que o servidor Silas participou apenas de uma reunião do GT e que 
manifestou intenção de solicitar ao CETIC sua substituição por outro servidor. Alda demonstrou-
se desfavorável a essa possibilidade, uma vez que os trabalhos já estavam bem adiantados. 
Expôs que as atividades seriam concluídas dentro do prazo estabelecido, portanto, em novembro, 
e que o relatório das atividades do GT estava sendo finalizado e seria submetido ao CETIC. Com 
a palavra, professor Maurício explanou sobre o status do GT NTI. Demonstrou a metodologia 
utilizada pelo grupo, informando que todas as fases haviam sido contempladas. Ressaltou que o 
GT fora além do objetivo inicial, propondo melhorias inclusive a longo prazo. Professor Amaury 
explanou sobre o plano de transição; esclareceu que todos os processos foram mapeados, 
utilizando-se modelos da IBM, do CobiT 4.1 e do Sistema de Administração dos Recursos de 
Informação e Informática. Elencaram-se processos e atividades que deveriam ser criadas no NTI, 
gerando uma proposta de organograma a ser implantado em 2014. 



Pág. 85

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 312 - 27 de setembro de 2013

ORDEM DO DIA

1 – Proposta de projeto para uso dos recursos da reserva técnica de conectividade da rede 
ANSP – exercício 2012. Após discussões realizadas no Expediente, deliberou-se que o professor 
Maurício seria designado como pesquisador responsável para o exercício de 2013. Acordou-se 
que ambos os professores, Maurício e Letícia, trabalhariam em conjunto; seria elaborado projeto 
para 2013 e adequação do de 2012 e ambos seriam enviados, concomitantemente, à Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. 

EXPEDIENTE

1 – Proposta de projeto para uso dos recursos da reserva técnica de conectividade da rede 
ANSP – exercício 2012. Professora Letícia elucidou que o projeto já havia sido aprovado no ano 
anterior, sendo acrescentadas somente justificativa e características do equipamento. Em relação 
aos recursos de 2013, relatou acreditar que já estivessem disponíveis, entretanto, esclareceu 
que sua designação, como pesquisadora responsável pelo Termo de Outorga referente à reserva 
técnica institucional para Conectividade à Rede ANSP, se restringia ao exercício de 2012. Após 
arguições e elucidações, propôs-se que o professor Maurício fosse o pesquisador designado para 
o exercício de 2013 e que ambos trabalhassem em conjunto. O item foi promovido à Ordem do 
Dia. 

2 – Legislação acerca do desfazimento de computadores. Alexsandro realizou apresentação 
sobre o tema. Ilustrou quais seriam os procedimentos para desfazimento dos equipamentos. A 
área responsável pelo bem deveria realizar análise dos itens e enviar solicitação à Comissão 
de desfazimento de bens, previamente instituída no órgão. A esta Comissão caberia vários 
procedimentos, entre eles a classificação dos bens e ações relativas à cessão ou alienação. 
Ressaltou que no caso dos bens de tecnologia da informação haveria a necessidade de 
comunicar ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG – a intenção do 
desfazimento e aguardar sua manifestação em até 30 dias. Se o Ministério se interessasse, 
retiraria os equipamentos no local; em não se manifestando ou manifestando-se contrário, os 
trâmites seriam os mesmos adotados para os demais tipos de bens. Em relação ao caráter da 
Comissão, se permanente ou não, Alda mostrou-se favorável à nomeação de comissões por 
blocos de bens. O Comitê demonstrou apoio à sugestão. Em relação aos equipamentos de TI 
mais antigos, tais como os computadores Itautec e impressoras obsoletas, que necessitariam 
passar pelo processo de desfazimento, a maioria dos membros entendeu ser necessário que o 
Núcleo de Tecnologia da Informação realizasse a avaliação prévia de tais itens, elaborasse lista e 
a enviasse ao CETIC, para deliberação.


