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

Referências:

Lei nº 4.965, de 5 de maio de 1966.

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

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

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

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

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

Data de publicação do Boletim Envio das matérias

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

sexta-feira Até o final da tarde de terça-feira da mesma semana
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 676 – 25 DE SETEMBRO DE 2013

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

RESOLVE:

Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei 8.112/90, de 11 de dezembro de 1990, 
no Quadro de Pessoal da UFABC, a candidata aprovada no Concurso Público para exercer o 
cargo de Professora do Magistério Superior, Classe 4, Adjunta A, Nível I, com doutorado, em 
Regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 170, de 13 de dezembro de 2012, publicado 
DOU nº 241, de 14 de dezembro de 2012, com resultado homologado pelo Edital nº 126, de 09 
de setembro de 2013, publicado no DOU nº 176, de 11 de setembro de 2013, seção 3, página 32, 
conforme anexo I da presente portaria:

ANEXO I

Cargo: Professora Adjunta A - Área: Engenharia de Energia – Subárea: Planejamento Energético

Nome da candidata Código da vaga

Michelle Sato Frigo 0853954

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 677 – 25 DE SETEMBRO DE 2013

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

RESOLVE:

Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 02 de outubro de 2013, o prazo para conclusão 
dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apuração das possíveis 
irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo nº 
23006.001489/2013-13, instituída pela Portaria nº 462, de 29 de julho de 2013, publicada no 
Boletim de Serviço da UFABC nº 296, de 02 de agosto de 2013.

Helio Waldman
Reitor
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N° 678 – 26 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:

Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 
considerando parecer da CPPD de 26 de agosto de 2013, às professoras da Fundação 
Universidade Federal do ABC, abaixo relacionadas, integrantes da Carreira de Magistério 
Superior, Classe 6, do cargo de Professor Adjunto - Nível I para Professor Adjunto - Nível II:

Nº Nome SIAPE A partir de

1 Maria Inês Ribas Rodrigues 1746094 12/06/2013

2 Maria Izabel dos Santos Garcia 1792139 06/05/2013

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 679 – 26 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:

Rescindir, a pedido, o contrato de trabalho de Professor Visitante ANTONIO ALVARO RANHA 
NEVES, SIAPE nº 1946001, a contar de 16 de setembro de 2013.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 680 – 26 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 e apoio da CAPES, do servidor Sidney 
Jard da Silva, SIAPE 1544389, Professor Adjunto, de 28/09 a 05/10/2013 (trânsito incluso), para 
participação no XXIX Congresso Latinoamericano de Sociologia - ALAS, em Santiago, Chile.

HELIO WALDMAN
Reitor
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N° 681 – 26 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 e apoio da CAPES, do servidor 
Tiago Rodrigues, SIAPE 1674592, Professor Adjunto, de 12 a 18/10/2013 (trânsito incluso), para 
participação no VIII Meeting of the Society Free Radical Biology and Medicine-South American 
Group, em Buenos Aires, Argentina.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 682 – 26 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:

HOMOLOGAR as Avaliações de Desempenho referentes ao Estágio Probatório dos servidores 
docentes da Fundação Universidade Federal do ABC, considerando-os aprovados, conforme 
parecer conclusivo da CPPD em seção ordinária realizada em 26 de agosto de 2013, conforme 
anexo I a presente Portaria:

ANEXO I

Nº Nome SIAPE Vigência

1 Alexandr Kornev 1822283 25/10/2013

2 Andréa de Oliveira Cardoso 1809834 01/09/2013

3 José Henrique Souza 1782309 04/08/2013

4 Lúcia Helena Gomes Coelho 1814655 13/09/2013

5 Marcos Vinícius Pó 1765433 05/03/2013

6 Maria de Lourdes Pereira Fonseca 1123427 08/03/2013

7 Tatiane Araújo de Jesus 1809833 01/09/2013
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8 Vitor Emanuel Marchetti 
Ferraz Júnior 1760989 12/02/2013

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 683 – 26 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:

Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 
considerando parecer da CPPD de 26 de agosto de 2013, aos professores da Fundação 
Universidade Federal do ABC, abaixo relacionados, integrantes da Carreira de Magistério 
Superior, Classe 6, do cargo de Professor Adjunto - Nível II para Professor Adjunto - Nível III:

Nº Nome SIAPE A partir de

1 Arilson da Silva Favareto 1544395 02/08/2013

2 Carlos Triveño Rios 1646041 14/12/2012

3 Mara Marly Gomes Barreto 0362640 30/07/2013

4 Márcia Aparecida Sperança 1675714 12/06/2013

5 Maria Cristina Carlan da Silva 2605420 12/06/2013

6 Mariana Rodrigues da Silveira 1675735 10/06/2013

7 Sérgio Daishi Sasaki 2605490 14/06/2013

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 684 – 26 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:
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Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 
considerando parecer da CPPD de 26 de agosto de 2013, aos professores da Fundação 
Universidade Federal do ABC, abaixo relacionados, integrantes da Carreira de Magistério 
Superior, Classe 6, do cargo de Professor Adjunto - Nível III para Professor Adjunto - Nível IV:

Nº Nome SIAPE A partir de

1 Jesus Franklin Andrade Romero 1544342 28/05/2013

2 Roldão da Rocha Júnior 1574260 29/07/2013

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 685 – 26 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:

Exonerar, a pedido, o servidor Maurício Domingues Coutinho Neto, SIAPE nº 1544403, do cargo 
em comissão de vice-diretor pro tempore do CCNH, código CD-4, a partir de 06 de outubro de 
2013.

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 686 – 26 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:

Exonerar, a pedido, o servidor Antonio Cândido Faleiros, SIAPE nº 199419, do cargo em 
comissão de vice-diretor pro tempore do CMCC, código CD-4, a partir de 28 de setembro de 
2013.

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 287 – 24 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 Angela Shimabukuro, SIAPE 1707572, para responder como Fiscal 
Responsável pelo contrato nº 46/2013, processo nº 23006.001027/2013-98, firmado entre a 
Fundação Universidade Federal do ABC e a empresa ENGEPAR COMÉRCIO E INSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA. -  EPP, tendo como substitutos os servidores Lucas Ribeiro Torin, 
SIAPE 1736225, Aparecido Sturaro, SIAPE 1668006 e Valterbásio de Araújo Alves, SIAPE 
1863769.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração

PORTARIA Nº 288 – 25 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 37, de 04 de fevereiro de 2013, publicada no Boletim de Serviço nº 
253, de 20 de fevereiro de 2013, página 25.

Art. 2º - Designar a servidora Clarissa de Franco, SIAPE 1977185, para exercer o encargo 
de substituta eventual da Chefe da Seção Psicossocial da PROAP, código FG-2, durante os 
afastamentos e impedimentos regulares da titular.

MARCOS JOEL RUBIA
Pró-reitor de Administração
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EDITAL Nº 02/2013

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

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

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, formada 
por um presidente (que deverá ser um membro da coordenação do Curso) e por mais três 
membros do Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.

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

2. PERFIL DOS CANDIDATOS 

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

• Possuir título de Doutor em áreas afins a Engenharia Elétrica;

• Apresentar experiência em pesquisa, avaliada pela produção científica;

• Ser brasileiro ou possuir visto permanente no País;

• Estar em dia com as obrigações eleitorais;

• Possuir currículo que demonstre capacitação para atuar no desenvolvimento de projetos na 
área de Engenharia Elétrica;

• Não ser aposentado; 

• Estar de posse do diploma de doutorado ou ata de defesa de tese no momento da 
indicação;

• Ter seu currículo atualizado e disponível na plataforma Lattes; 

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

2.1 Atuação do candidato selecionado: 

O candidato selecionado desempenhará atividades de pesquisa relacionadas aos projetos 
desenvolvidos pelo grupo de pesquisa na área e poderá co-orientar alunos de graduação e 
pós-graduação, além de participar ativamente de outras atividades de ensino e extensão. 

3. BOLSA 

A bolsa de Pós-Doutorado do PNPD terá duração de 12 meses com valor mensal de R$ 4.100,00 
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(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.

4. INSCRIÇÃO

4.1 As inscrições podem ser realizadas até 25 de outubro de 2013 via e-mail para o e-mail: 
ppgee@ufabc.edu.br acompanhado da documentação exigida. 

4.2 A documentação requerida para inscrição é composta dos seguintes itens:

- Curriculum Vitae, devidamente atualizado na Plataforma Lattes do CNPq em formato pdf.

- Cópia digitalizada do Documento de identificação e do CPF. No caso de candidatos 
estrangeiros, o passaporte e visto de permanência substitui a carteira de identidade e o CPF.

- Cópia digitalizada do Certificado ou diploma de conclusão do curso de doutorado. Na 
ausência desse pode ser enviada Cópia digitalizada da ata de defesa da tese de doutorado 
ou o agendamento da defesa. 

-Sugestão de projeto de pesquisa, relacionado com as linhas de pesquisa do Curso (http://
www.ppgee.ufabc.edu.br), com 5 a 10 páginas, escrito com espaçamento duplo, em fonte 
Times New Roman, tamanho 12, com o seguinte conteúdo: (i) Nome do candidato e sugestão 
de dois possíveis supervisores dentre os docentes cadastrados no curso; (ii) Linha de 
Pesquisa; (iii) Título; (iv) Introdução; (v) Objetivos geral e específico(s); (vi) Justificativa; (vii) 
Metodologia; (viii) Referências bibliográficas.

5. SELEÇÃO

A seleção será realizada com base na avaliação dos currículos dos candidatos, sugestão 
de projeto de pesquisa e entrevista no dia 04 de novembro de 2013 em local e horário a ser 
agendado.  No caso de candidatos residentes fora do estado de São Paulo, a entrevista poderá 
ser realizada por videoconferência, cabendo ao candidato providenciar seu equipamento. 

6. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

Os resultados serão divulgados na página do curso  http://ppgee.ufabc.edu.br. a partir do dia 06 
de novembro de 2013.

7. IMPLEMENTAÇÃO DA BOLSA 

A bolsa será implementada com pagamento referente ao mês de dezembro de 2013 com vigência 
até novembro de 2014. A bolsa poderá ser prorrogada por até 60 meses de acordo com os termos 
da portaria PORTARIA Nº 086, DE 03 DE JULHO DE 2013 da CAPES. 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do Curso.

EDMARCIO ANTONIO BELATI.
(SIAPE Nº 1671333)
Coordenador do Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica
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 EDITAL Nº 03/2013

Processo Seletivo para Bolsa PNPD (Programa Nacional de Pós-Doutorado) 
no curso de Mestrado em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da 
Matemática

O curso de Pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática da 
Universidade Federal do ABC -UFABC torna pública a abertura de inscrições para a seleção de 
1 (um) bolsista de Pós-Doutorado no âmbito do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) 
– Concessão Institucional da CAPES/MEC, junto às áreas de pesquisa afins ao referido curso. 
Este edital é regido pelas seguintes normas e procedimentos para o processo de seleção de 
candidatos.

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. O candidato deverá ser portador de título de doutor nas áreas de pesquisa afins ao curso 
de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática, obtido há 
menos de 7 (sete) anos no país ou no exterior, neste caso em conformidade com normas 
CAPES.

1.2. Considera-se desejável que o pós-doutoramento não se realize no mesmo grupo em que 
se tenha realizado o doutoramento do candidato.

1.3. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de projeto de pesquisa, do 
currículo do candidato e do currículo do Supervisor.

1.5. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Bolsas e Auxílios, 
sendo esta Comissão presidida por um membro do colegiado da coordenação do curso.

1.6. Para os bolsistas aprovados nas modalidades sem vínculo empregatício, o período de 
duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente, até atingir o limite 
máximo de 60 (sessenta) meses. Para os candidatos aprovados na modalidade com vínculo 
empregatício em instituições de ensino superior e pesquisa, o período máximo de duração 
da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. Nesse último caso, o candidato 
selecionado deverá solicitar afastamento sem remuneração de sua IES de origem, de acordo 
com as normas do PNPD-CAPES.

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

2. DOS OBJETIVOS

2.1. O PNPD tem por objetivo:

I – promover a realização de estudos de alto nível;

II – reforçar os grupos de pesquisa nacionais;

III – renovar os quadros nos Programas de Pós-Graduação nas instituições de ensino 
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superior e de pesquisa;

IV – promover a inserção de pesquisadores brasileiros e estrangeiros em estágio pós-
doutoral, estimulando sua integração com projetos de pesquisa desenvolvidos pelos 
Programas de Pós-Graduação no país.

3. DOS REQUISITOS DO CANDIDATO E DO SUPERVISOR

3.1. Dos requisitos do Candidato

3.1.1. O candidato deverá ter concluído o doutoramento há menos de 7 (sete) anos.

3.1.2. A bolsa pressupõe dedicação exclusiva ao projeto de pesquisa.

3.1.3. O bolsista não pode ter vínculo empregatício nem poderá receber, durante toda a 
vigência da bolsa, bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício 
de atividades de qualquer natureza, ressalvadas as exceções previstas no art. 5º da Portaria 
86/2013, ou expressa permissão em norma específica baixada pela CAPES.

3.2. Dos requisitos do Supervisor

3.2.1. O Supervisor deve ter título de doutor ou qualificação equivalente, assim como 
competência e produtividade em pesquisa na área do projeto apresentado, avaliadas por sua 
súmula curricular, bem como disponibilidade, medida pelo regime de trabalho e número atual 
de orientandos.

3.2.2. O Supervisor deverá ser docente permanente do Curso de Pós-graduação em Ensino, 
História e Filosofia das Ciências e da Matemática. 

3.2.3. O Supervisor deverá ter experiência em orientação de mestrado e/ou doutorado, sendo 
desejável que o mesmo já tenha levado alunos à defesa de dissertação e/ou tese.

4. DOS COMPROMISSOS DO BOLSISTA E DO SUPERVISOR

4.1. Dos Compromissos do Bolsista

4.1.1. Dedicar-se exclusivamente ao projeto de pesquisa. 

4.1.2. Não receber bolsa de outra entidade, salário ou remuneração decorrente do exercício 
de atividades de qualquer natureza.

4.1.3. Desempenhar as atividades de pesquisa relacionadas aos projetos desenvolvidos pelo 
grupo de pesquisa na área e, ainda, poderá orientar e co-orientar alunos de graduação e 
pós-graduação, além de participar ativamente de outras atividades de ensino e extensão. 

4.1.4. Apresentar relatórios científicos e relatórios de aplicação dos recursos de reserva 
técnica dentro dos prazos previstos. 

4.2. Dos Compromissos do Supervisor Responsável

4.2.1. Acompanhar e supervisionar o desenvolvimento do projeto de pesquisa do Bolsista.

4.2.2. Acompanhar e supervisionar as atividades de orientação, de ensino e de extensão, 
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caso elas venham a ocorrer.

4.2.3. Avaliar os relatórios de pesquisa e elaborar parecer acerca do desenvolvimento do 
projeto de pesquisa.

5.  DA INSCRIÇÃO

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

• Formulário de inscrição para solicitação de Bolsa de Pós-Doutorado.

• Currículo Lattes do Supervisor e do candidato à Bolsa.

• Apresentar documentos comprobatórios das atividades realizadas do candidato bolsista. 

• Histórico escolar de pós-graduação completo, com os nomes das disciplinas por extenso, e 
do qual constem eventuais reprovações ou trancamentos de matrícula do candidato, emitido 
como documento oficial (com carimbo e assinatura ou com código de autenticidade).

• Diploma do curso de doutorado ou ata da defesa.

• Projeto de Pesquisa contendo no máximo 15 páginas em espaço 1,5 e tipo equivalente a 
Times New Roman 12. Sugere-se que o projeto seja organizado contendo: Folha de Rosto, 
Resumo, Enunciado do problema, Revisão bibliográfica, Resultados esperados, Objetivos, 
Metodologia, Cronograma de execução do projeto e Bibliografia.

• Carta do Supervisor apresentando as justificativas da contribuição que o desenvolvimento 
do projeto proposto e a formação prévia do candidato trarão à sua linha de pesquisa. Em 
particular, deverá ser ressaltada a articulação entre projetos de pesquisa do grupo em 
andamento e as atividades propostas para o bolsista.

• Súmula Curricular do Supervisor, na qual conste um resumo dos resultados de pesquisa 
obtidos anteriormente, referente a Auxílios ou Bolsas de Instituições de Fomento, dos quais o 
Supervisor tenha sido responsável ou beneficiário, elencando títulos dos projetos e números 
de processo, bem como de sua experiência na orientação de alunos (até duas páginas).

5.2. Os documentos citados no item 5.1 deverão ser enviados em formato digital, para o e-mail: 
posensino@ufabc.edu.br, até a meia noite (horário de Brasília) do dia 01/11/2013. O assunto da 
mensagem deve ser “Inscrição PNPD – curso EHFCM – nome completo do candidato”. 

6.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

6.1 Calendário do processo seletivo: 

Prazo de inscrição 30/09 a 01/11/2013

Análise da documentação 04/11 a 22/11/2013
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Divulgação do resultado 25/11/2013

Recurso 26 e 27/11/2013

Resultado do Recurso 28/11/2013

7. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

7.1. A seleção e classificação dos candidatos serão baseadas nas seguintes etapas, com os 
respectivos pesos na nota final:

I. Análise do projeto de pesquisa – 40%.

II. Análise do currículo do candidato – 30%.

III. Análise do currículo do Supervisor – 30% 

7.2. A avaliação do Projeto de Pesquisa observará:

7.2.1. Definição e pertinência dos objetivos.

7.2.2. Fundamentação científica e o metodologia empregada.

7.2.3. Análise da viabilidade da execução do projeto utilizando a infraestrutura disponível e o 
prazo previsto.

7.2.4. Importância da contribuição pretendida para a área de conhecimento em que o projeto 
se insere.

7.2.5. Adequação do projeto às áreas afins ao Curso de PEHFCM.

7.3. Avaliação do Histórico Acadêmico do Candidato

7.3.1. Adequação da formação do candidato ao projeto proposto e da qualidade e 
regularidade de sua produção como pesquisador, avaliada por publicações em periódicos 
especializados, livros ou capítulos de livros, produtos educacionais, patentes ou outros 
instrumentos de propriedade intelectual; palestras, cursos e oficinas ministradas, resultados 
de pesquisa e outras informações que possam ser relevantes.

7.4.  Histórico de Pesquisa do Supervisor

7.4.1.Qualidade, regularidade e importância da produção científica e/ou tecnológica, com 
destaque para a produção recente. Elementos importantes para essa análise são: lista 
de publicações em periódicos com seletiva política editorial; livros ou capítulos de livros; 
produtos educacionais, patentes e outros instrumentos de propriedade intelectual; palestras, 
cursos e oficinas ministradas, resultados de pesquisa e outras informações que possam ser 
relevantes.
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7.4.2. Experiência e competência demonstrada na liderança de projetos de pesquisas 
relacionados ao tema da proposta em análise.

7.4.3. Capacidade demonstrada para formar pesquisadores, com destaque para a atividade 
recente de orientação de estudantes em nível de mestrado e/ou doutorado.

8. DO RESULTADO

8.1. A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente da avaliação do projeto 
de pesquisa, do desempenho acadêmico do candidato e do desempenho de pesquisa do 
supervisor, de acordo com o número de vagas deste edital (1 vaga).

8.2. A relação dos candidatos aprovados será disponibilizada conforme calendário apresentado, 
exclusivamente na página oficial do curso na internet: https://sites.google.com/site/pehfcm/
home

8.3. Os candidatos reprovados poderão submeter RECURSO junto à Coordenação do Curso 
em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do resultado final, através da Secretaria de Pós-
Graduação. 

9. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

9.1.2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 
neste Edital. 

9.2. 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 da Matemática.

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

EDITAL Nº 02/2013

PROCESSO DE SELEÇÃO - BOLSISTA DE PÓS-DOUTORADO – PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA - UFABC

A Coordenação do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade 
Federal do ABC (UFABC) faz saber que estão abertas inscrições para a seleção de 01 (um) 
Bolsista de Pós-Doutorado pelo Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES 
vinculado ao programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica desta Universidade.

1. DO PROCESSO E INSCRIÇÃO
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Art. 1º Ficam abertas de 01/10/2013 a 31/10/2013, as inscrições para a realização de estágio pós-
doutoral com concessão de bolsa PNPD da CAPES (valor de R$ 4.100,00 mensais).
Parágrafo Único – Informações sobre o PNPD da CAPES podem ser obtidas em http://www.
capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/pnpd-capes.

Art. 2º A inscrição será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos, por via 
eletrônica (para o e-mail: ebmufabc@gmail.com com o Assunto: “Inscrição bolsa PNPD – nome 
do candidato“):

I. Carta de interesse no estágio pós-doutoral com a concordância de um docente do programa 
de pós-graduação em Engenharia Biomédica para atuar como supervisor;

II. Currículos Lattes do candidato (ou equivalente para candidato estrangeiro, como descrito no 
Art. 4o) e do supervisor;

III. Projeto de pesquisa a ser executado no estágio pós-doutoral.

Art. 3º Será adotado o seguinte cronograma para o processo de seleção:

01/10/2013: Início das inscrições;

31/10/2013: Término das inscrições;

07/11/2013: Divulgação dos candidatos inscritos no sítio do programa;

14/11/2013: Divulgação do candidato selecionado no sítio do programa.

2 REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DOS CANDIDATOS

Art. 4º Exige-se do candidato a bolsista 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;

III. Não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 

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

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso IV deste artigo deverão apresentar 
comprovação de afastamento da instituição de origem, por período compatível com o prazo 
de vigência da bolsa. 

§ 4º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso IV deste artigo não poderão 
realizar o estágio pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo 
empregatício. 

3 REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO BOLSISTA

Art. 5º Exige-se do bolsista atender os seguintes requisitos:

I. Elaborar Relatório de Atividades Anual a ser submetido à aprovação do Programa de Pós-
Graduação e encaminhar Relatório Final em até 60 (sessenta) dias após o encerramento da 
respectiva bolsa; 

II. Dedicar-se às atividades do projeto; 

III. Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância 
das normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a 
sua vontade ou doença grave devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas 
situações fica condicionada à análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em 
despacho fundamentado.

4 DURAÇÃO E SUSPENSÃO DA BOLSA 

Art. 6º Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b”, do art. 4º, inciso IV, o período de 
duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite 
máximo de 60 (sessenta) meses.

Art. 7º Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 4º, inciso IV, o período máximo de 
duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. 

Art. 8º A suspensão da bolsa ocorrerá nos seguintes casos: 

I. Doença grave que impeça o bolsista de participar das atividades previstas; 

II. Realização de atividades relativas ao PNPD no exterior, pelo período máximo de 12 meses, 
caso receba outra bolsa. 

§ 1º A suspensão pelos motivos previstos no inciso I deste artigo não será computada para 
efeito de duração da bolsa. 

§ 2º A suspensão pelos motivos previstos no inciso II deste artigo será computada para efeito 
de duração da bolsa.

§ 3º Para o beneficiário que solicitar afastamento temporário para realização de atividades 
relativas ao PNPD no exterior, pelo período máximo de 12 meses, não haverá suspensão dos 
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benefícios da bolsa, caso não receba outra bolsa. 

§ 4º Para a beneficiária que solicitar o afastamento temporário das atividades acadêmicas 
pela ocorrência de parto durante o período de vigência do respectivo benefício, não ocorrerá a 
suspensão dos benefícios da bolsa, observada norma específica da CAPES. 

§ 5º É vedada a substituição de bolsista durante a suspensão da bolsa. 

Art. 9º A bolsa poderá ser cancelada pela CAPES ou Programa de Pós-Graduação a qualquer 
tempo por infringência à disposição deste Regulamento, ficando o bolsista obrigado a ressarcir 
o investimento feito indevidamente em seu favor, de acordo com a legislação federal vigente, 
e impossibilitado de receber benefícios por parte da CAPES pelo período de até cinco anos, 
contados do conhecimento do fato, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e 
penais. 

Art. 10 O bolsista poderá ser substituído no âmbito do Programa de Pós-Graduação, a qualquer 
tempo, em casos de desempenho insuficiente, desistência, abandono, interrupção ou finalização 
da vigência da bolsa ou projeto. Nestes casos a substituição do bolsista deverá ser precedida do 
cancelamento da bolsa vigente e cadastramento posterior do novo bolsista PNPD. 
Parágrafo Único - A substituição de bolsista requererá a apresentação de Relatório de Atividades 
referente ao tempo de vigência da bolsa.

MARCOS DUARTE
(SIAPE nº 1876376)
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
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CECS

PORTARIA Nº 04 DE 18 DE SETEMBRO DE 2013

Revoga e substitui a Portaria da Engenharia de Informação nº 01  que regulamenta as normas 
específicas para o Trabalho de Graduação em Engenharia de Informação.

A COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC, no uso de suas atribuições e considerando:

- A resolução CNE/CES 11, em seu artigo 50:

“Cada curso de Engenharia deve possuir um projeto pedagógico que demonstre claramente 
como o conjunto de atividades previstas garantirá o perfil desejado de seu egresso e o 
desenvolvimento das competências e habilidades esperadas. Ênfase deve ser dada à 
necessidade de se reduzir o tempo em sala de aula, favorecendo o trabalho individual e em 
grupo dos estudantes.

§10: Deverão existir os trabalhos de síntese e integração dos conhecimentos adquiridos ao 
longo do curso, sendo que, pelo menos, um deles deverá se constituir em atividade obrigatória 
como requisito para a graduação.”

- A resolução ConCECS nº 9, que regulamenta as normas gerais do Trabalho de Graduação em 
Engenharia, e em seu artigo 19:

“As coordenações de curso de engenharia devem publicar uma portaria com pelo menos os 
itens mínimos necessários para as normas complementares específicas de cada curso de 
engenharia”

Resolve apresentar as normas complementares para a regulamentação do Trabalho de 
Graduação em Engenharia de Informação: 

Art. 1º – Da Matrícula
Para estar apto à matrícula na disciplina Trabalho de Graduação I (TGI) em Engenharia de 
Informação, o aluno deverá cumprir os requisitos conforme Art. 4º da Resolução ConCECS nº 6 e 
ter aprovação nas disciplinas:

EN2607 - Transformadas em Sinais e Sistemas Lineares

EN2703 - Circuitos Elétricos I

EN2609 - Sinais Aleatórios

BC1513 - Redes de Computadores

EN2605 - Eletrônica Digital

EN2610 - Processamento Digital de Sinais

EN2608 - Princípios de Comunicação

EN2720 - Eletrônica Analógica Aplicada
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EN2719 - Dispositivos Eletrônicos

Art. 2º – Da Gestão das Disciplinas de Trabalho de Graduação
O Curso de Engenharia de Informação possui um responsável pelo TG com todas as atribuições 
previstas nas Normas Gerais de Trabalho de Graduação em Engenharia. 

Art. 3º – Do Professor Orientador
Os professores orientadores de Trabalho de Graduação em Engenharia de Informação são:

I. Todos os docentes credenciados no curso de Engenharia de Informação da UFABC.

II.  Demais docentes da UFABC, desde que para cada trabalho seja atribuído um coorientador 
credenciado no curso de Engenharia de Informação.

Art. 4º – Do Número de Orientações
Cada professor poderá orientar um máximo de 4 (quatro) trabalhos de graduação por 
quadrimestre.

Art. 5º – Da Natureza do Trabalho de Graduação 
Os trabalhos de graduação poderão ser individuais ou coletivos sendo que os trabalhos coletivos 
deverão ser limitados a 2 (dois) alunos.

Art. 6º – Do Tipo de Trabalho de Graduação 
O trabalho de graduação deverá ser um projeto teórico ou prático da área de Engenharia de 
Informação.

Art. 7º – Da Forma de Avaliação
Os trabalhos finais serão avaliados da seguinte forma:

I. TGI: conceito atribuído pelo orientador, em função do cumprimento das atividades propostas 
nos prazos estabelecidos.

II. TGII: conceito atribuído pelo orientador, em função do cumprimento das atividades propostas 
nos prazos estabelecidos.

III. TGIII: banca com apresentação oral, demonstração do funcionamento do projeto (se 
aplicável) e monografia em cópias impressas.

A banca de avaliação será composta por 3 membros, indicados pelo orientador e aprovados 
pelo responsável pelo Trabalho de Graduação. Pelo menos 2 membros devem ser professores 
da UFABC, sendo que um deles  será obrigatoriamente o orientador ou coorientador.

Art. 8º Casos omissos serão analisados pelo Coordenador de Trabalhos de Graduação e pela 
Coordenação do curso de Engenharia de Informação.

Art. 9º Esta portaria revoga a Portaria da Engenharia de Informação nº 01 e entra em vigor na 
data de sua publicação no Boletim de Serviço.

Disposição Transitória

Art. 10º Não será exigida a aprovação nas disciplinas elencadas no Art. 1º da presente portaria 
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para matrículas na disciplina Trabalho de Graduação I efetuadas até o terceiro quadrimestre letivo 
de 2014.

RICARDO SUYAMA
Coordenador do curso de Engenharia de Informação
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CMCC
PORTARIA N° 35 – 18 DE SETEMBRO DE 2013

O Diretor EM EXERCÍCIO do Centro de Matemática, Computação e Cognição, nomeado pela 
Portaria nº 592, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 30 de agosto de 2013, no uso 
de suas atribuições legais e estatutárias, e

Considerando a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2012, da Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (CONAES),

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os seguintes docentes para integrarem o NDE – Núcleo Docente Estruturante do 
Bacharelado em Neurociência:

Docente SIAPE

Cristiane Otero Reis Salum 1676274

João Ricardo Sato 1672975

Paula Ayako Tiba 1762344

Peter Maurice Erna Claessens 1714632

Yossi Zana 1674604

Parágrafo único: A presidência deste Núcleo será exercida pela professora Paula Ayako Tiba.
 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

ANTÔNIO CÂNDIDO FALEIROS
Diretor em exercício do CMCC

PORTARIA N° 36 – 24 DE SETEMBRO DE 2013

O DIRETOR EM EXERCÍCIO DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO, 
nomeado pela Portaria nº 592, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 30 de agosto de 
2013, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e de acordo com a Resolução ConsEPE 
nº 159, Parágrafo 3º, Artigo 4º, que dispõe que "os coordenadores ou CGs de disciplinas deverão 
ser nomeados oficialmente pelos respectivos diretores de Centros até a 2ª (segunda) semana do 
respectivo quadrimestre letivo",

RESOLVE:

Art. 1º Complementar a portaria nº 27 de 31 de julho de 2013, publicada no Boletim de Serviço nº 
298 de 9 de agosto de 2013, nomeando a coordenadora da disciplina do segundo quadrimestre 
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do ano de 2013, de acordo com a tabela abaixo, e atribuir seus respectivos créditos conforme o 
Artigo 5º da Resolução ConsEPE nº 159:

Código da 
Disciplina Nome da Disciplina Número de 

turmas
Nome do 
Docente

Créditos a 
serem atribuídos

BC0005 Bases Computacionais 
da Ciência 60 Juliana Cristina 

Braga 3

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no boletim de serviços da UFABC.

ANTÔNIO CÂNDIDO FALEIROS
Diretor em exercício do CMCC


