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

Referências:

Lei nº 4.965, de 5 de maio de 1966.

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

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

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

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

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

Data de publicação do Boletim Envio das matérias

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

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

Produção e Edição
Assessoria de Comunicação e Imprensa
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CONSUNI
RESOLUÇÃO ConsUni Nº 121

Cria a reserva de vagas para Pessoas com Deficiência na UFABC e define as condições de 
permanência destes estudantes e altera o Art. 14. da Resolução ConsUni nº 88.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, considerando as deliberações ocorridas em sua 
III sessão ordinária, realizada em 24 de setembro de 2013 e ainda:o Inciso III do Artigo 208 
da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, que define a obrigatoriedade do 
atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede 
regular de ensino Brasil;

• o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de1999, que regulamentou a Lei no 7.853, de 
24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
com Deficiência, consolida as normas de proteção e, em seu Artigo 27, estabelece que 
as instituições de ensino superior deverão oferecer adaptações de provas e os apoios 
necessários, previamente solicitados pelo aluno com deficiência, inclusive tempo adicional para 
realização das provas, conforme as características da deficiência;

• o Artigo 1º do Decreto nº 3.956, 8 de outubro de2001, que acolhe a Convenção de Eliminação 
de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência da Organização 
dos Estados Americanos (OEA, 1999);

• o Parágrafo 1º do Artigo 5º do Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de2004, que define e 
caracteriza os tipos de deficiências;

• a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 13 de 
dezembro de 2006;

• a necessidade de democratizar o acesso ao ensino superior público e gratuito às Pessoas 
com Deficiência em consonância com o PDI – Plano de Desenvolvimento 2012-2022 da 
UFABC, que coloca como meta: “ampliar as ações afirmativas com o estabelecimento das 
cotas para pessoas com deficiência, criando as condições objetivas para o sucesso escolar 
deste grupo, com recursos humanos e tecnologias assistivas apropriadas, e a sensibilização da 
comunidade para a remoção das barreiras atitudinais”;

• O Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que dispõe sobre o Programa Nacional de 
Assistência Estudantil – PNAES e define as modalidades de assistência estudantil, incluindo o 
“acesso, participação e aprendizagem de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades e superdotação”; e 

• a Resolução ConsUni Nº 88, de 7 de maio de 2012, que normatiza os Programas de Apoio 
definindo a criação de bolsas e auxílios aos estudantes da graduação da UFABC.

RESOLVE:

Art. 1º  Reservar 5% (cinco por cento) das vagas para Pessoas com Deficiência (PcD) entre as 
oferecidas anualmente pela UFABC no processo seletivo de ingresso na Graduação, para cada 
curso, câmpus e turno. 
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§ 1º  As vagas reservadas deverão ser deduzidas daquelas destinadas a “ampla concorrência”.

§ 2º  Diante da previsível complexidade de preparação do ambiente acadêmico para o 
oferecimento de oportunidades equivalentes a todos os estudantes, a implantação do sistema 
de cotas será escalonada de acordo com o seguinte cronograma:

I 2014: 1% (um por cento) das vagas dos Bacharelados Interdisciplinares (BI);

II 2015: 2% (dois por cento) das vagas dos BI; 

III 2016: 3% (três por cento) das vagas dos BI;

IV 2017: 4% (quatro por cento) das vagas dos BI;

V A partir de 2018: 5% (cinco por cento) das vagas dos BI

Art. 2º  Caso os percentuais resultem em um número fracionado, deverá ser feito o 
arredondamento para o número inteiro imediatamente posterior.

Art. 3º  Não havendo o preenchimento das vagas reservadas às Pessoas com Deficiência, por 
inexistir candidatos inscritos com esta especificidade, as vagas deverão ser disponibilizadas para 
os candidatos da categoria “ampla concorrência”.

Art. 4º  Os candidatos às vagas reservadas para pessoas com deficiência participarão do 
processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, conforme regulamento do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM), do Sistema de Seleção Unificada (SISu), e do Edital de 
ingresso aos B.I. da UFABC.

Art. 5º Para os efeitos desta Resolução são consideradas pessoas ou alunos com deficiência, as 
que se enquadrem nas condições estabelecidas em conformidade com o parágrafo 1º do Art. 5º 
do Decreto nº 5.296/2004. 

Art. 6º  O aluno aprovado para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, ou seu 
procurador legalmente constituído, deverá apresentar, no ato da matrícula, a título de 
comprovação do direito ao ingresso por esta ação afirmativa, um atestado médico comprobatório 
(documento original ou cópia autenticada, conforme a legislação), emitido nos últimos 12 meses, 
que indique o tipo, o grau ou o nível da deficiência que acomete o candidato, com expressa 
referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

§ 1º  A UFBAC constituirá equipe multiprofissional composta por profissionais tais como: 
médicos, assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogo e 
terapeutas ocupacionais, a fim de que possa dirimir dúvidas relacionadas à documentação 
apresentada, entrevistar os candidatos às vagas reservadas para as PcD, atestar a sua 
conformidade e aprovar ou não o preenchimento da vaga. No caso dos candidatos surdos 
usuários da LIBRAS, a equipe contará com um tradutor/intérprete de LIBRAS-Língua 
Portuguesa, para intermediar a relação com o candidato.

§ 2º  A banca multiprofissional poderá utilizar a Classificação Internacional de Funcionalidade - 
CIF. Incapacidade e Saúde para a realização da análise e a certificação documental com vistas 
ao ingresso do candidato.
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Art. 7º  A UFABC providenciará, por ocasião da realização das matrículas de ingresso dos 
estudantes com deficiência, o registro do seu tipo de deficiência, os serviços e os recursos 
necessários para que possa acompanhar as aulas. Esta informação deverá ser disponibilizada 
para todos os setores da vida acadêmica.

Parágrafo único.  Será garantida, ao aluno com deficiência, a prioridade na escolha de 
disciplinas e na matrícula em cursos de formação específica, independentemente de seu 
rendimento acadêmico.

Art. 8º  A UFABC deverá oferecer adaptações de provas e os apoios necessários, previamente 
solicitados pelo aluno com deficiência, inclusive tempo adicional para realização das provas, 
conforme as características da deficiência, conforme o Art. 27 do Decreto nº 3.298/99).

Art. 9º  A UFABC deverá oferecer um conjunto de serviços profissionais e de recursos 
adequados aos estudantes com deficiência ou que apresente alguma necessidade educacional 
especial comprovada. A distribuição desses auxílios e recursos pode variar segundo as efetivas 
necessidades de cada participante, que deverá solicitá-la, com a indicação genérica de apoio em 
relação a:

I deficiência visual (cegueira): prova em Braille, ledor, transcritor;

II deficiência visual (baixa visão): ledor, transcritor, prova ampliada (tamanho de letras e 
imagens), apresentações com alto contraste;

III deficiência física: ledor, transcritor, mesa e cadeira sem braços, mesa para cadeira de rodas, 
apoio para perna;

IV deficiência auditiva: tradutor/intérprete LIBRAS-Língua Portuguesa;

V transtornos relacionados ao déficit de aprendizagem, identificados pela Equipe 
Multiprofissional definida no Art. 6º, parágrafo 2º: ledor, transcritor e acompanhante 
especializado;

VI deficiência múltipla (Surdocegueira): guia-intérprete, prova em Braille, tradutor-intérprete de 
LIBRAS, ledor e transcritor.

Art. 10.  Será fornecido pela UFABC um serviço de preenchimento das provas objetivas e 
discursivas para participantes impossibilitados de escrever ou de preencher provas manualmente, 
tanto para alunos com deficiência permanente quanto para transitória (acidentados).

Art. 11.  Aos alunos com deficiência, será permitido, no desenvolvimento de atividades 
acadêmicas, o uso dos seguintes recursos ou acessórios: óculos especiais (fumê, escuros), lupa 
(manual, com luz, de cabeça), telelupa, luminária, tábuas de apoio para leitura, máquinas Braille, 
reglete, punção, sorobã, ábaco, canetas de ponta grossa, assinador, aparelhos de amplificação 
sonora individual (aparelho auditivo), receptores do implante coclear, órteses, próteses, apoio de 
braço, bengala, andador, muleta.

§ 1º  Deverá ser assegurado o acesso de cão-guia nos termos da lei.

§ 2º  Para a realização de provas, o uso de computadores ou outros equipamentos eletrônicos 
deverá ser permitido, com prévia autorização do docente da disciplina.
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Art. 12.  A UFABC disponibilizará tradutor/intérprete de LIBRAS-Língua Portuguesa de nível 
superior formado em Letras/LIBRAS para traduzir as comunicações orais e/ou sinalizadas, bem 
como traduzir os textos escritos. 

§ 1º  Quando solicitado, e dentro dos limites éticos, o tradutor/intérprete a que se refere o caput 
deve fornecer ao participante com deficiência auditiva, sinônimos, expressões idiomáticas, 
orações e contexto em LIBRAS das palavras da Língua Portuguesa. 

§ 2º  O profissional tradutor/intérprete pode recorrer a dicionários de LIBRAS ou Português para 
a realização de suas atividades.

§ 3º  O tradutor/intérprete da UFABC deverá manter contato com os docentes com a finalidade 
de antecipar os conteúdos programáticos que serão apresentados nas atividades acadêmicas.

§ 4º  O tradutor/intérprete disponibilizado pela UFABC deverá ter capacidade de exercer 
as atividades demandadas ao público do ensino superior, inclusive com as especificidades 
disciplinares, devendo comprovar experiência no ensino das áreas afins da UFABC, como 
ciências exatas e humanidades.

§ 5º  Por ocasião da realização de provas, o tradutor/intérprete deve ter disponibilizada uma 
prova para facilitar a tarefa da tradução/interpretação dos textos. O aluno surdo que tenha a 
LIBRAS como a sua primeira língua e quando solicitado antecipadamente, deverá receber do 
docente da disciplina a prova gravada em arquivo digital em LIBRAS para que possa relê-la 
tantas vezes quantas forem necessárias.

§ 6º Caso seja solicitado pelo aluno surdo, usuário da LIBRAS como primeira língua, a prova 
deverá ser disponibilizada ao tradutor/intérprete da UFABC que a produzirá em LIBRAS, 
abrindo a possibilidade do aluno surdo responder ou discorrer sobre as questões em sua língua 
materna, gravar as respostas em arquivo digital e posteriormente ser traduzida para Língua 
Portuguesa pelo tradutor/intérprete da UFABC.

Art. 13.  O Art. 14 da Resolução ConsUni nº 88 fica alterado para a seguinte redação: O Auxílio 
Mobilidade e Acessibilidade fica desmembrado em:

§ 1º  Auxílio Mobilidade: consiste no fornecimento, por empréstimo, de cadeiras de rodas 
ou outro equipamento destinado a auxiliar na acessibilidade de pessoas com deficiência 
ou mobilidade reduzida transitória ou permanente, e no fornecimento, por empréstimo, de 
bicicletas para mitigar o impacto de transporte automotivo individual dos estudantes da UFABC 
no trânsito e contribuir com a sustentabilidade urbana e ambiental.

§ 2º  Auxílio Acessibilidade: consiste em subvenção financeira para que o estudante com 
deficiência, ingressante por meio da ação afirmativa de reserva de vagas ou não, possa 
suprir necessidades de aquisição e adaptação de ferramentas de Tecnologia Assistiva para a 
viabilização da permanência qualificada na UFABC.

Art. 14.  Fica criado o Auxílio Monitoria Inclusiva e de Ação Afirmativa destinado a subvenção 
financeira a estudantes que devem acompanhar e desenvolver atividades referentes aos 
estudantes com deficiência ou outros projetos classificados como de ação afirmativa com a 
dedicação de até 10 horas semanais para estas atividades.

Art. 15.  Será constituído um Grupo Permanente de Acessibilidade, lotado na PROAP, para 
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centralizar as ações referentes à permanência qualificada e o sucesso acadêmico dos alunos 
oriundos das reservas de vagas e responsável pelo estabelecimento de medidas específicas de 
combate a retenção, evasão e o desligamento destes estudantes e para zelar pela sua integração 
ao ambiente acadêmico.

Art. 16.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 30 de setembro de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente 

RESOLUÇÃO ConsUni Nº 122

Cria a Editora da UFABC (EdUFABC) e institui a Comissão de Implantação da Editora da UFABC.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas em sua III 
sessão ordinária, realizada em 24 de setembro de 2013,  

RESOLVE:

Art. 1º  Criar a Editora da UFABC (EdUFABC) como órgão complementar vinculado à Reitoria e 
instituir a Comissão de Implantação da Editora da UFABC com a seguinte
composição:

I. um coordenador geral,  e seu suplente, escolhidos pelo reitor dentre os membros do 
Grupo de Trabalho para Implantação da Editora (GT-Implantação);

II. dois coordenadores adjuntos, e seus suplentes,  indicados pelo diretores dos Centros, 
complementares ao do coordenador geral; e

III. um representante e seu suplente  da Pró-Reitoria de Administração (ProAd).

§ 1º  Esta comissão terá as funções de planejar, organizar e executar as ações pertinentes a 
implantação da Editora, bem como difundir no ambiente universitária a missão e os valores 
definidos no GT-Implantação.

§ 2º  Esta Comissão será nomeada por Portaria da Reitoria e terá autonomia para convidar 
colaboradores ad hoc sempre que considerar necessário.

Art. 2º  A Comissão de Implantação será assessorada por um Comitê Assessor que terá a 
seguinte composição:

I. coordenador geral da Comissão de Implantação que a presidirá;

II. um representante indicado pela ProAd;

III. um representante indicado pela Pró-Reitoria de Planejamento e  Desenvolvimento 
Institucional (ProPlaDI);
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IV. um representante indicado, pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 
Afirmativas (ProAP); 

V.  um representante indicado pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx); 

VI.  um representante indicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes); 

VII.  um representante indicado pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG);

VIII.  um representante indicado pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); 

IX. um representante dos técnicos administrativos, indicado pelo ConsUni;

X. um representante discente da graduação, indicado pelo ConsUni; e 

XI. um representante discente da pós-graduação, indicado pelo ConsUni.

§ 1º  Os representantes a que se referem os incisos  III a XI terão também seus suplentes 
indicados pelas respectivas áreas.

§ 2º  Esta Comissão terá caráter consultivo, auxiliando a Comissão de Implantação quanto 
aos aspectos burocráticos, administrativos e institucionais.

Art. 3º  A Comissão de Implantação deverá apresentar ao ConsUni, até sua próxima sessão 
ordinária, um plano de trabalho minimamente detalhado contendo cronograma de atividades e 
previsão orçamentária.

§ 1º O ConsUni determinará um prazo máximo de até 12 (doze) meses, a partir da nomeação 
da Comissão de Implantação, para a conclusão dos trabalhos.

§ 2º  Deverão ser apresentados relatórios sucintos de atividades nas sessões ordinárias do 
ConsUni e um relatório parcial detalhado aos 6 (seis) meses de funcionamento da Comissão, 
assim como o Relatório Final aos 12 (doze) meses de atividades.

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

Santo André, 30 de setembro de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente
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CONSEPE
RESOLUÇÃO ConsEPE Nº 163

Institui o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT) da UFABC.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições, considerando as 
deliberações ocorridas em sua VIII sessão ordinária, realizada em 17 de setembro de 2013 e 
ainda:

• a Seção 7 da Síntese do Projeto Pedagógico do Curso Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
(BC&T) e a Seção 9 do Projeto Pedagógico do Curso Bacharelado em Ciências e Humanidades 
(BC&H), assim como os Projetos Pedagógicos dos cursos de formação específica, que 
preveem o PEAT como Ação Acadêmica Complementar;

• o Art. 1º da Resolução ConsEP nº 58, de 6 de abril de 2010, que inclui as horas do PEAT 
no quadro de atividades complementares do Grupo 01 – Atividades de complementação da 
formação social, humana e cultural;

• o Art. 8º, Campo V, item 1, da Resolução ConsUni nº 37, de 20 de abril de 2010, que atribui 
pontuação pela tutoria de grupo PEAT para fins de progressão funcional docente.

RESOLVE:

Art. 1º  O “Projeto de Ensino-Aprendizagem Tutorial” passa a ser um programa institucional da 
UFABC e a vigorar com a denominação “Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT)”.

Art. 2º  O PEAT é um programa permanente de apoio tutorial aos discentes da graduação, que 
visa ao progresso acadêmico dos discentes, à sua excelência acadêmica e cidadã e à promoção 
da interdisciplinaridade.
Parágrafo único.  A participação de alunos e professores no Programa é voluntária.

Art. 3º O PEAT ficará sob coordenação da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad), que fornecerá 
infraestrutura administrativa para sua execução e assessoria pedagógica aos tutores.

Art. 4º O PEAT contará com a assessoria da Comissão PEAT, composta por pelo menos um 
representante docente de cada Centro, indicado pelo Diretor do Centro, e nomeada por meio de 
Portaria do Pró-Reitor de Graduação. 

Art. 5º As normas do PEAT serão descritas em Resolução própria, que será elaborada em 
conjunto pela ProGrad e a Comissão PEAT, devendo ser  analisada e homologada pela Comissão 
de Graduação (CG).
Parágrafo único.  As atualizações da Resolução a que se refere o caput também deverão seguir o 
trâmite ali descrito. 

Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviços da 
UFABC. 
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DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA

Art. 7º  As normas a que se refere o caput do Art. 5º deverão ser elaboradas no prazo de 120 
(cento e vinte) dias, a contar da data de publicação da Portaria de nomeação da Comissão PEAT.

Art. 8º  As tutorias realizadas em data anterior à aprovação desta Resolução e sob a 
denominação “Projeto de Ensino-Aprendizagem Tutorial” continuarão válidas para todos os fins e 
sua documentação ficará sob guarda da Pró-Reitoria de Graduação.

Santo André, 27 de setembro de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente

SINOPSE

VIII sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
Universidade Federal do ABC

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VIII sessão ordinária 
do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE), realizada no dia 17 de setembro, às 

14h, na Sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC 
(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.

Informes da Reitoria: 

Não houve informes da reitoria.

Informes dos Conselheiros:

1. O coordenador do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T), professor Wesley Góis, 
comentou que fora publicado o Ranking Universitário da Folha (RUF), no qual a UFABC figura 
como 1ª colocada no quesito Internacionalização, 21ª no indicador Pesquisa, em 79ª em 
Ensino e apenas em 155ª em Colocação em Mercado. Demonstrou preocupação com relação à 
discrepância entre os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) 
e o que está projetado no RUF. Pontuou ser inadmissível a UFABC aceitar esse tipo de projeção 
e que se deve buscar uma melhor estruturação nesse sentido. Professor Waldman informou 
que a UFABC se manifestará com relação a esse Ranking, uma vez que foram detectados erros 
metodológicos na aferição dos dados. No que diz respeito ao Mercado, considerou que mantido 
o número de matrículas, faz-se necessário um período de 30 a 40 anos para que a universidade 
tenha consolidada sua presença no Mercado. Relatou que, contrapondo à pesquisa, o feedback 
das empresas da região tem sido bastante favorável no que diz respeito à absorção dos alunos 
da UFABC por seus quadros de estagiários e funcionários.

2. Professor Dalpian destacou que o RUF é relativamente novo, com apenas dois anos, e os 
próprios elaboradores reconhecem, em seu encarte, que se precisa avançar e melhorar seus 
critérios para chegar a um patamar aceitável de avaliação. Demonstrou preocupação com relação 
ao fato de nenhum dos avaliadores do Ministério da Educação (MEC) terem citado a UFABC em 
suas entrevistas. Isso indica que devemos ampliar a divulgação. Solicitou que o item 7 da Ordem 
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do Dia fosse movimentado de modo que passasse a ser o item 2, uma vez que ele era o relator e 
estará em férias nas próximas semanas, quando, caso a pauta não seja esgotada nesta reunião, 
ocorreria uma continuação. O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese opôs-
se a essa solicitação por acreditar que o assunto ainda não estivesse devidamente amadurecido. 
Professor Dalpian expôs que o assunto deve ser sim discutido, mas refere-se apenas a questão 
de ajustes de itens, uma vez que encontra-se na Ordem do Dia, momento de deliberação. Depois 
de secundada, a proposta foi encaminhada para votação e aprovada com 11 votos favoráveis, 4 
contrários e 5 abstenções.

3. O representante suplente discente de graduação, Thiago Morais, discorreu sobre a carta 
redigida pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), distribuída aos Conselheiros, no que diz 
respeito ao recebimento, pelo órgão, de 97 assinaturas de alunos que se sentem prejudicados por 
alguns métodos de avaliação. Solicitou que fosse dada uma atenção a esse problema que já fora 
tratado em sessão anterior do ConsEPE. 

4. Professora Denise Consonni passou a palavra à representante da Divisão de Ensino e 
Aprendizagem Tutorial, Rita Aparecida Ponchio, para que ela fizesse um breve relato sobre 
os resultados do Curso de Inserção Universitária (CIU). Relatou que esse curso visava a 
preencher a lacuna entre a matrícula e o início das aulas. Foram ofertados oito módulos, que 
procuravam atender às dificuldades que os alunos tinham em algumas disciplinas, além de 
oferecer informações sobre os procedimentos da UFABC. Informou que há algumas melhorias a 
serem realizadas e que deverão ser contempladas após 2014. Cientificou que os resultados se 
encontram, na íntegra, no site da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad).

5. O representante dos discentes de graduação, Rafael Senedese, informou que entre os dias 7 e 
9 de agosto, ocorrera o II Encontro de Bacharelados Interdisciplinares (BIs), em Poços de Caldas 
e a UFABC contou com a maior comitiva, com intensa participação dos discentes. Destacou 
a criação da Executiva Nacional dos alunos de BIs, realizada pela UFABC e a participação 
dos discentes na redação da Carta de Poços de Caldas. Explicou que esse documento, que 
faz menção a todos os assuntos tratados no Encontro e será encaminhado ao MEC, com 
reivindicações das universidades que trabalham com BIs.

6. Rafael relatou a dificuldade enfrentada pelos discentes para doar livros à Biblioteca. Ressalta 
que o sistema de avaliação das obras doadas tem sido rígido a ponto de serem rejeitadas 
obras que tenham anotações a lápis ou canetas marca-texto, mas que podem ser perfeitamente 
utilizadas pelos alunos. Ressaltou a necessidade de ampliação do acervo. Dessa forma, 
requisitou que sejam revistas e atenuadas as normas no que tange à doação. Professor Dalpian 
esclareceu que a Biblioteca já fora instruída a relaxar essas normas. Professor Marcos Avila 
demonstrou preocupação, com relação à doação de livros com anotações, pelo fato de transmitir 
ideia errônea a ingressantes, que poderiam achar natural fazer comentários nos livros da 
Biblioteca. Sugeriu ainda que o DCE instituísse uma biblioteca informal, com acervo paralelo. 
Rafael questionou se a Reitoria cederia espaço para a implantação dessa biblioteca. Professor 
Waldman apontou que não havia como a Reitoria dar essa resposta naquele momento, mas 
registrou que essa viabilidade seria estudada.

7. Rafael sugeriu uma Moção de repúdio e solidariedade. Repúdio aos atos de uma docente, 
no que diz respeito à demora na atribuição de notas e conceitos aos alunos e solidariedade a 
esses discentes, aos técnicos administrativos e aos docentes que foram prejudicados de alguma 
forma pelos constantes atrasos da docente. Relatou ainda o caso em que fora instituída uma 
banca de professores, para análise dos trabalhos dos alunos que estavam em vias de colar grau 
e quase não o fizeram, por conta do vencimento dos prazos do lançamento das notas. Seguiu-
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se intensa discussão acerca do teor do documento, da sindicância aberta para apuração dos 
fatos e sobre a admissibilidade da moção, uma vez que se trata de caso em juízo. Professor 
Waldman considerou que a Moção poderia atribuir uma forma de julgamento, o que considerou 
desnecessário, uma vez que há um processo em andamento ao qual suscitará uma pena aos 
envolvidos. Em votação, a admissibilidade da Moção foi aprovada com 11 votos favoráveis, 
7 contrários e 8 abstenções. Professor Gilberto Martins sugeriu que fosse retirado o nome da 
docente do documento. Professor Waldman propôs que o texto fosse reescrito pelo proponente 
e apreciado posteriormente pelo ConsEPE. Após esse tempo, foi submetida à votação seguinte 
redação para a Moção: “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.” Aprovado com 1 abstenção.

8. Professora Itana Stiubiener retornou ao assunto do RUF e recomendou que houvesse uma 
Nota de Esclarecimento no site da UFABC a respeito dessa pesquisa, a fim de tornar pública 
a preocupação da UFABC. Professor Klaus Capelle concordou e comentou que concedeu 
uma longa entrevista à Folha de São Paulo, explicando detalhadamente o projeto pedagógico 
da UFABC, no entanto, tal entrevista foi reduzida a uma repostagem de duas frases que não 
condizem integralmente com o que fora dito por ele. 

Ordem do Dia:

1. Ata da VII sessão ordinária de 2013, realizada em 6 de agosto de 2013

Aprovado por unanimidade, com 3 alterações.

2.  Minuta de resolução que institui a Assistência ao Docente da UFABC.

A relatora, professora Denise Consonni posicionou-se favorável à aprovação do documento 
mediante às alterações nos seguintes artigos: 4º, 5º, 8º e 9º. Durante as discussões, diversos 
Conselheiros elencaram propostas e teceram comentários acerca do documento e da proposta. 
A área demandante acatou todas as propostas do relator. Dentre as propostas elencadas pelos 
Conselheiros, foram acatadas: 1) no Art. 4º, parágrafo 3º, substituir 50% por 30%; 2) no Art. 5º, 
parágrafo 2º, acrescentar que também terão prioridade os alunos que tenham cursado disciplinas 
de caráter pedagógico; 3) fusão dos artigos 4º e 5º; 4) inserção de um parágrafo único no Art. 
3º, com a seguinte redação: “a execução, avaliação e fiscalização do programa de assistência 
ao docente será de responsabilidade de um grupo gestor, nomeado por portaria, e composto 
por: 1 docente indicado pela Pró- Reitoria de Graduação (Prograd), 1 docente indicado pela Pró- 
Reitoria de Pós-Graduação (Propg), 1 discente de graduação e 1 discente de pós-graduação 
indicado pelo ConsEPE.” Dentre as propostas elencadas e encaminhadas para votação, nenhuma 
fora aprovada. Após discussões, professor Waldman encaminhou à votação, documento com as 
alterações. Aprovado por unanimidade. 

3. Minuta de resolução que institui o Programa de Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT) 
da UFABC.

O relator, Josué Silva dos Santos, relatou o assunto, explicando que se trata de um programa de 
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Ensino e Aprendizagem Tutorial (PEAT), cujo objetivo é fornecer acompanhamento ao estudante 
por um professor -tutor no desenvolvimento de uma atitude empreendedora na sua formação 
pessoal, acadêmica e profissional. Não houve discussões. Professor Waldman encaminhou o 
documento para votação. Aprovado por unanimidade.

Expediente:

1. Edital de ingresso 2014.

Renata Coelho, chefe da Divisão Acadêmica da ProGrad, apresentou os pontos de maior 
evidência no Edital de ingresso 2014. Citou os números totais de vagas em ambos os câmpus, 
e chamou atenção para as vagas reservadas para as cotas. Ressaltou as diferenças dos pesos, 
e que esses permanecem os mesmos do edital do ano passado. Explanou também sobre as 
notas mínimas que o aluno devem ter em cada área do conhecimento para ser aprovado pelo 
Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e que o número total de vagas deve ser obrigatoriamente 
preenchido. Relatou sobre a experiência positiva deste ano, em relação à análise da 
documentação dos alunos cotistas e solicitou que em 2014 essa experiência se repita. Após 
comentários, acordou-se que o assunto retornará na Ordem do Dia da próxima sessão.

• Considerando o avançado das horas, os assuntos restantes da pauta serão apreciados em 
continuação da sessão a ser agendada e informada aos Conselheiros. Posteriormente, constata a 
ausência de quorum mínimo para a realização da continuação no dia pretendido e impossibilidade 
de agendamento em outra data, o Presidente encerrou a sessão, ficando os assuntos restantes 
incorporados, com prioridade, na pauta da IX sessão ordinária desse Conselho. 

RESOLUÇÃO ConsEPE Nº 164

Institui o Programa Assistência ao Docente da UFABC.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (ConsEPE) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e considerando:

• o disposto no Artigo 68 do Estatuto da UFABC;

• o disposto no Artigo 72 do Regimento Geral da UFABC; 

• que a Assistência ao Docente compreende atividades que possibilitam aos alunos de pós-
graduação a aquisição de experiência em atividades de ensino, importantes para sua ampla 
formação; e 

• as deliberações ocorridas em sua VIII sessão ordinária, realizada em 17 de setembro de 
2013. 

RESOLVE:

Art. 1º  Instituir o Programa Assistência ao Docente da UFABC.

§ 1º  A Assistência ao Docente consiste em um programa institucional, pelo qual os alunos 
regularmente matriculados nos cursos de pós-graduação da UFABC poderão realizar atividades 
didático-pedagógicas em disciplinas de graduação da UFABC. 
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§ 2º  Cada assistente será supervisionado por um professor, que será o responsável por todas 
as atividades da disciplina.

Art. 2º  A Assistência ao Docente tem os seguintes objetivos;

I. proporcionar apoio acadêmico aos alunos matriculados na graduação da UFABC;

II. despertar o interesse pela docência em alunos de pós-graduação, bem como estimular o 
senso de responsabilidade, autonomia, cooperação, satisfação em ampliar conhecimentos e 
empenho nas atividades acadêmicas;

III. promover a formação integral dos alunos de pós-graduação; e

IV. promover a interação entre os alunos de graduação, de pós-graduação e os docentes.

Art. 3º  A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG) será responsável pela coordenação geral do 
programa. 

Parágrafo único.  A execução, avaliação e fiscalização do Programa Assistência ao Docente 
será de responsabilidade de um Grupo Gestor, a ser nomeado por Portaria da Reitoria, com a 
seguinte composição: 

I. um docente indicado pela ProPG;

II. um docente indicado pela Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad);

III. um discente de graduação indicado pelo ConsEPE; e

IV. um discente de pós-graduação indicado pelo ConsEPE. 

Art. 4º  Nesse programa, os assistentes desenvolverão atividades didático-pedagógicas sob 
supervisão de um professor responsável e coordenação do coordenador da disciplina em 
questão.

§ 1º  Serão especificadas em edital, a ser elaborado com a participação dos coordenadores da 
disciplina em questão, a operacionalização e as regras para inscrição, seleção e avaliação dos 
assistentes.

§ 2º  Suas atividades poderão incluir: preparar e ministrar aulas, elaborar e corrigir listas de 
exercícios, além de outras, determinadas pelo docente responsável, de mesma natureza e nível 
de responsabilidade. 

§ 3º  A carga horária semanal de dedicação ao programa não poderá superar o total de 10 (dez) 
horas. 

§ 4º  Havendo acordo entre as partes, o assistente poderá ministrar, até no máximo 30% das 
aulas sem a presença em sala de aula do professor responsável.

§ 5º  Alunos de doutorado terão prioridade na escolha. 

§ 6º  Alunos que tenham cursado a disciplina de “Estágio em docência”, ou outras disciplinas de 
caráter pedagógico, terão prioridade na escolha;
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§ 7º  Caso não haja um número suficiente de alunos de doutorado selecionados, poderão ser 
escolhidos alunos de mestrado. 

Art. 5º  O aluno de pós-graduação poderá ou não receber bolsa pela atuação no programa, de 
acordo com a modalidade adotada em determinado edital.

Art. 6º  O professor responsável deverá dar apoio efetivo em todas as atividades desenvolvidas 
pelo assistente.

Art. 7º  Para participar do programa, o aluno de pós-graduação deverá obter autorização por 
escrito, concedida por seu orientador, com anuência da coordenação do curso de pós-graduação.

Art. 8º  No período de alocação didática de cada quadrimestre, a ProGrad deverá ser informada 
sobre as turmas em que os assistentes atuarão, bem como os nomes dos respectivos docentes 
responsáveis. 

Art. 9º  A participação no programa não gerará qualquer vínculo empregatício entre a UFABC e o 
aluno de pós-graduação.

Art. 10.  Os casos omissos serão avaliados pela ProPG.

Art. 11.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 
UFABC.

Santo André, 30 de setembro de 2013.

HELIO WALDMAN
Presidente 
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GABINETE DA REITORIA
PORTARIAS
N° 687 – 27 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 André Filipe de Moraes Batista, SIAPE 3660879, para exercer o encargo de 
substituto eventual da Coordenadora Geral do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), código 
CD-3, no período de 30/09 a 01/10/2013.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 688 – 27 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 a servidora Mariella Batarra Mian, SIAPE 1941382, para exercer o encargo de substituta 
eventual da Chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI), código CD-4, no período de 
07 a 25/10/2013.

HELIO WALDMAN
Reitor 

N° 689 – 30 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 disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC 2013 - 2022 (Capítulo 5 - 
Projeto Pedagógico Institucional, página 51; e Capítulo 9 - Metas de Consolidação e Expansão, 
página 169). 

RESOLVE:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para conduzir estudos iniciais acerca da possibilidade de 
expansão da atuação da UFABC para as áreas de Ciências da Vida e/ou da Saúde. 

Art. 2º Nomear os seguintes membros para sua composição, sob a coordenação do primeiro:
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I Professor Gustavo Martini Dalpian, Vice-Reitor; 

II Professor Klaus Werner Capelle, Pró-Reitor de Pesquisa; 

III Professor Harki Tanaka (CECS); 

IV Professor Marcelo Augusto Christoffolete (CCNH); 

V Professor Alexandre Hiroaki Kihara (CMCC).

Parágrafo único: O apoio técnico-administrativo a este GT será providenciado pela servidora 
Camila Binhardi Natal, Assessora Executiva da Vice-Reitoria. 

Art. 3º Estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos deste grupo, por 
meio da entrega de um relatório à Reitoria. 

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

HELIO WALDMAN
Reitor

N° 690 – 30 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
Huáscar Fialho Pessali
Niemeyer Almeida Filho
José Henrique Souza

Suplentes
Vitor Eduardo Schincariol
Solange Regina Marin

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 24/UFABC/2013, publicado no DOU, de 08 de 
abril de 2013, na área de DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

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

HELIO WALDMAN
Reitor
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N° 691 – 30 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
João Mello da Silva
Wilson Siguemasa Iramina
Jabra Haber

Suplentes
Mauro Sampaio
Sérgio Lourenço

Para compor, sob a presidência do primeiro, a banca de examinadores do concurso público de 
Magistério Superior consubstanciado no Edital nº 36/UFABC/2013, publicado no DOU, de 08 
de abril de 2013, na área de ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, e na subárea de ERGONOMIA, 
ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA DO TRABALHO, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL.

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

HELIO WALDMAN
Reitor
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PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EDITAL Nº 09/2013
Seleção de Bolsista PNPD/CAPES

O curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC 
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para estágio de 
pós-doutoramento no Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES, conforme Portaria 
No. 086 de 03 de Julho de 2013 e os critérios abaixo.

1.  DO CANDIDATO A BOLSISTA EXIGE-SE: 

Art. 1° Do candidato a bolsista exige-se:

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, conforme anexo deste 
Regulamento; 

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.

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V 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 V não poderão realizar o estágio 
pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.

Como avaliaremos a projeto, talvez seja desnecessário.

Art. 2º Do bolsista exige-se: 
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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 ao 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.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

Art. 3° As inscrições podem ser realizadas somente por meio de envio de toda a documentação 
requerida em forma digital para endereço de e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br, com o assunto “PNPD: 
Seleção”.

Art. 4° O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Uma carta de apresentação em que o candidato justifica seu interesse no estágio;

b) Um projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na área de "Neurociência e 
Cognição”.

c) Uma carta de aceite como supervisor direto de um dos membros permanentes do curso de 
Pós-graduação em Neurociência e Cognição. 

d) Currículo Lattes atualizado; 

e) Diploma de Doutorado ou documento emitido pela Secretaria do Programa explicitando que 
o candidato já cumpriu todas as exigências para obtenção do Título de Doutor e que aguarda 
apenas a expedição do Diploma.

f) Súmula curricular do supervisor, com no máximo 3 páginas, evidenciando produção científica, 
experiência de orientação, atividades ad hoc, bolsas e financiamentos obtidos. 

3. SELEÇÃO 

Art. 5° Os candidatos serão submetidos a um processo de seleção que constará de análise da 
documentação recebida por uma comissão formada por 3 docentes indicados pela Coordenação 
do PPGNC. O resultado do processo seletivo será divulgado por meio do endereço eletrônico 
http://neuro.ufabc.edu.br

Art. 6° Para a seleção dos bolsistas serão utilizados os seguintes critérios: 

a) Produção científica

b) Experiência em execução de projetos de pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico em 
áreas relevantes

c) Capacidade de trabalho interdisciplinar em equipe. 
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d) Aderência temática a uma das linhas do PPGNC.

e) Viabilidade técnica, financeira e de recursos humanos de execução do projeto proposto no 
âmbito da UFABC.

f) Experiência do supervisor, evidenciada pela produtividade científica, orientação de alunos e 
coordenação de projetos.

4.  DA BOLSA e CUSTEIO

Art. 7° As bolsas concedidas no âmbito do PNPD consistem em pagamento de mensalidade para 
manutenção do bolsista, cujo valor será fixado pela CAPES.

Art. 8° Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 1º, inciso V, o período de 
duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite 
máximo de 60 (sessenta) meses. Para a primeira renovação será exigida a apresentação de 
parecer de agência de fomento. 

Art. 9° Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 1º, inciso V, o período máximo de 
duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação.

Art. 10° Os recursos financeiros relativos ao custeio serão repassados pela CAPES no âmbito dos 
programas de fomento aos quais estiverem vinculados os Programas de Pós-Graduação.

5.  DO CRONOGRAMA

Período de inscrição De 04.10.2013 a 04.11.2013

Divulgação das inscrições homologadas 06 de novembro de 2013

Prazo para recursos 08 de novembro de 2013

Divulgação do resultado final 11 de novembro de 2013

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11° A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital 
e da Portaria No. 086 de 03 de Julho de 2013.
Art. 12° O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 
momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 
para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento. Não 
caberá, sob nenhuma hipótese, recurso de recurso. 

Art. 13° É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esse processo, principalmente pelo portal do programa.

Art. 14° A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 
recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependem da UFABC.
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Art. 15° Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Curso.
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br

ALEXANDRE HIROAKI KIHARA
(SIAPE 1676367)
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição

NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
BIOSSISTEMAS

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OBJETIVOS

Art. 1 - O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas organiza-se segundo a Área de 
Concentração e suas Linhas de Pesquisa, compreendendo duas modalidades de níveis de pós-
graduação stricto sensu, Mestrado Acadêmico e Doutorado, os quais conduzem ao final, aos 
títulos de Mestre ou Doutor, respectivamente.

Art. 2 - O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC tem 
como objetivo a formação de recursos humanos com qualificação para o exercício de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, com consequente geração de conhecimento e tecnologia, na 
área de inserção do Programa na CAPES (Ciências Biológicas II) e áreas correlatas.

TÍTULO II

DA COORDENAÇÃO

Art. 3 - A coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas, como órgão colegiado 
homologado pela Comissão de Pós Graduação (CPG), será exercida por membros eleitos do 
corpo docente permanente constituído por:

a) Coordenador;

b) Vice-Coordenador;

c) Três (03) membros docentes permanentes do Programa em exercício efetivo;

d) Um (01) representante discente regularmente matriculado no Mestrado ou Doutorado do 
referido Programa;

§1º - A Coordenação do Programa constituirá uma Comissão Eleitoral que será responsável 
pelo processo eleitoral, devendo fixar e divulgar as datas para inscrição dos candidatos, 
supervisionar a votação e apurar e divulgar os resultados.

§2º - Coordenador e Vice-Coordenador serão eleitos por voto direto dos docentes do corpo 
permanente com formação de chapas.

§3º - Os representantes docentes devem ser eleitos por voto direto dos docentes do corpo 
permanente com formação de chapas compostas pelo nome do membro titular e do respectivo 
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membro suplente.

§4º - O representante discente e seu suplente também deverão ser eleitos por voto direto dos 
discentes do Programa e, deve ser aluno regularmente matriculado no Mestrado ou Doutorado. 

§5º - O mandato dos membros docentes do Colegiado é de dois anos podendo haver uma 
recondução, enquanto que o do membro discente é de um ano, com possibilidade de uma 
recondução.

§6º - A ausência do membro do Colegiado por 2 (duas) reuniões consecutivas, ordinárias ou 
extraordinárias, exceto em período de férias, luto ou licença maternidade/paternidade, implicará 
no desligamento do mesmo, sendo um novo membro indicado pelo Coordenador. 

§7º - Caso algum membro eleito do Colegiado solicite afastamento é prerrogativa do 
Coordenador nomear um substituto.

§8º - O Colegiado se reúne bimestralmente, com quorum de maioria simples de seus membros 
e, extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador ou por solicitação escrita de, no 
mínimo, um terço de seus membros.

Art. 4 - São atribuições do Coordenador:

a) Presidir o Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas;

b) Responder pela gestão acadêmica do Programa;

c) Administrar os recursos financeiros disponibilizados ao Programa;

d) Responder, perante a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, pelo andamento do Programa;

e) Analisar as solicitações de discentes e docentes;

f) Currículo Lattes do supervisorexperiência de orientação, atividades ad hoc, bolsas e 
financiamentos obtidos. g) Zelar pelo disposto neste Regulamento;

Parágrafo único - Na ausência do Coordenador, o Vice-Coordenador, ou na ausência deste 
um membro do Colegiado indicado pelo Coordenador, assume todas as atribuições descritas 
acima. 

Art. 5 - São competências da Coordenação: 

a) Realizar o planejamento acadêmico;

b) Deliberar sobre assuntos de ordem administrativa, ética e disciplinar no âmbito do Programa;

c) Estabelecer e divulgar, a cada período letivo, o calendário de seleção, de matrícula e outras 
atividades do Programa, de acordo com o calendário acadêmico estabelecido pela CPG;

d) Nomear Comissão de Seleção para o processo seletivo para admissão de candidatos ao 
Programa e classificação para atribuição de bolsas de estudo;

e) Decidir sobre a atribuição e cancelamento de bolsas de estudo;
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f) Decidir sobre trancamento de matrícula solicitado por discente;

g) Deliberar sobre cancelamento, aproveitamento, transferência e convalidação de disciplinas;

h) Analisar e deliberar sobre o credenciamento/descredenciamento/recredenciamento de 
orientadores para atuação na Pós-Graduação em Biossistemas;

i) Encaminhar para homologação pela CPG o resultado das defesas de dissertações de 
Mestrado e teses de Doutorado.

TÍTULO III

DA SELEÇÃO E ADMISSÃO DE ALUNOS

Art. 6 - O Mestrado Acadêmico e o Doutorado em Biossistemas são oferecidos a portadores de 
diploma de Graduação, de validade nacional, reconhecidos pelo MEC ou Órgão competente, no 
caso de diplomas emitidos no exterior, seguindo a legislação em vigor.
Parágrafo único: Em caso de diplomas emitidos no exterior, deve-se seguir a legislação em vigor 
para o reconhecimento do mesmo no país.

Art. 7 - A admissão de candidatos no Programa está condicionada ao número de vagas 
disponíveis e divulgada no site do Programa pela Coordenação por pelo menos 30 dias antes 
do início do processo seletivo, e deve considerar a capacidade de orientação de cada área de 
concentração e o fluxo de entrada e saída de alunos;

Art. 8 - O processo de seleção dos discentes será conduzido por Comissão de Ingresso indicada 
pela Coordenação.
Parágrafo único - A Comissão de Ingresso será composta por membros do corpo permanente do 
Programa sempre em número ímpar de membros, sendo constituída a cada processo seletivo.

Art. 9 - O ingresso no Mestrado Acadêmico e Doutorado ocorrerá duas vezes ao ano, à critério da 
Coordenação por meio de edital público de seleção. 
Parágrafo único - O ingresso no Doutorado, em condições especiais e a critério da Coordenação, 
poderá ocorrer no regime de fluxo contínuo.

Art. 10 - A solicitação de inscrição no processo seletivo para os níveis de Mestrado Acadêmico e 
Doutorado é feita mediante ao envio dos seguintes documentos:

a) Ficha de inscrição disponível no Edital de Seleção preenchida e assinada pelo candidato e 
pelo orientador;

b) Proposta de pesquisa, com no máximo 5 (cinco) páginas, contendo: justificativa, objetivos, 
metodologia e descrição da infra-estrutura que será utilizada para a realização do projeto, 
com assinatura do candidato e orientador;

c) Cópia de documento de identificação com foto;

d) Cópia do CPF (apenas para brasileiros);

d) Currículo Lattes atualizado do candidato;

e) Cópia do histórico escolar de graduação do candidato para a inscrição para no Mestrado 
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Acadêmico ou Doutorado Direto e do histórico escolar de Mestrado para a inscrição no 
Doutorado;

Art. 11 - A seleção dos candidatos será feita por meio de (i) análise curricular, (ii) prova escrita e 
(iii) entrevista conduzida pela Comissão de Seleção. 

Parágrafo único – A única etapa com caráter eliminatório é a prova escrita com nota de corte 
divulgada no Edital de Seleção.

Art. 12 - O resultado do processo seletivo, após homologação pela Coordenação, será divulgado 
por meio de publicação da lista dos candidatos aprovados no site do Programa.

Art. 13 - Os alunos aprovados efetivam suas matrículas junto à Secretaria da Pós-Graduação, 
sendo que nesta ocasião o aluno deve apresentar os formulários e documentos exigidos 
disponíveis no site da secretaria da Pós-Graduação.

Art. 14 - O aluno tem 30 (trinta) dias de prazo, após o término do período de matrícula, para 
apresentar o projeto de pesquisa completo com assinatura do aluno e do orientador contendo no 
máximo 20 páginas.

§1º - O não cumprimento do disposto neste artigo acarretará no desligamento do aluno, em 
caráter irrevogável.

§2º - Se aplicável, o aluno deverá entregar a aprovação ou o protocolo de submissão do projeto 
ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), à Comissão de Ética em Uso Animais (CEUA), ou à 
Comissão Interna de Biossegurança (CIBio).

Art. 15 - Além dos alunos regulares, o Programa pode aceitar a inscrição de alunos especiais, 
cuja matrícula é feita em disciplina isolada, segundo Regimento dos Programas de Pós-
Graduação da Universidade Federal do ABC, não se caracterizando, portanto, como aluno regular 
do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas.
Parágrafo único - A aprovação da matrícula de aluno especial em disciplina isolada está 
condicionada a aceitação pelo docente responsável da disciplina e deferimento da Coordenação.

Art. 16 - O ingresso no Doutorado para candidatos não portadores do título de Mestre, ou 
seja, Doutorado Direto, poderá ocorrer desde que aprovado pela Coordenação do Programa, 
considerando-se os seguintes critérios: (i) qualidade do projeto de pesquisa a ser desenvolvido, 
(ii) análise do histórico escolar da graduação e (iii) análise do currículo Lattes do candidato. 
Parágrafo único - O docente responsável pelo aluno deve estar credenciado como orientador de 
doutorado no Programa.

Art. 17 - O aluno que for desligado sem concluir o Mestrado ou Doutorado e, pleitear o reingresso 
no Programa deve se submeter a novo exame de seleção e, caso aprovado, será admitido como 
nova matrícula.

§1º - Considera-se desligamento a ocorrência de uma das situações relacionadas no Art. 22 e 
30 destas Normas.

§2º - O interessado, cujo pedido for aprovado, será considerado aluno novo e, 
consequentemente, deverá cumprir todas as exigências a que estão sujeitos os alunos 
ingressantes, sendo possível, no entanto, aproveitamento de créditos, quando válidos, sob 
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análise da Coordenação.

TÍTULO IV

DOS CRÉDITOS E DISCIPLINAS

Art. 18 - O curso compreende atividades curriculares, a saber: (i) disciplinas obrigatórias e 
optativas, (ii) trabalho experimental ou teórico, exceto revisões bibliográficas, para a elaboração 
de dissertação ou tese, sob a supervisão de um Orientador e (iii) atividades complementares para 
a formação do pós-graduando.

Art. 19 - A integralização dos estudos necessários aos níveis Mestrado e Doutorado é expressa 
em unidades de crédito.

Parágrafo Único - Cada unidade de crédito corresponde a 12 (doze) horas de atividades 
programadas. 

Art. 20 - A conclusão do Mestrado exige a integralização de no mínimo 108 (cento e oito) créditos, 
a saber:

a) 60 (sessenta) créditos em disciplinas e publicações;

b) 48 (quarenta e oito) créditos para a elaboração da dissertação.

Art. 21 - A conclusão do Doutorado exige a integralização de no mínimo 168 (oitenta e quatro) 
créditos, a saber:

a) 96 (noventa e seis) créditos em disciplinas e publicações;

b) 72 (setenta e dois) créditos para a elaboração da tese;

Art. 22 - Os prazos máximos para a integralização dos créditos coincidem com aqueles 
estipulados para a defesa da dissertação ou tese que são de 24 (vinte e quatro) meses para o 
Mestrado e de 48 (quarenta e oito) meses para o Doutorado, contados a partir da data da primeira 
matrícula.

Parágrafo Único - O prazo para a defesa da dissertação ou tese poderá ser prorrogado em 
6 (seis) meses para o Mestrado ou Doutorado, caso o aluno não tenha usufruído de bolsa, 
mediante a submissão de uma justificativa assinada pelo aluno e orientador, a ser analisada 
pela Coordenação. 

Art. 23 - O reconhecimento de créditos obtidos em disciplinas cursadas em outros Programas 
de Pós-Graduação deve ser deferido pela Coordenação e não pode ultrapassar 30% do total de 
créditos em disciplinas e publicações a serem cumpridos no Programa.

§1º - A solicitação de reconhecimento de créditos deve ser protocolada na secretaria da Pós-
Graduação.

§2º - Ainda dentro do limite máximo de 30% do total de créditos a serem cumpridos no 
Programa, o pós-graduando poderá solicitar o reconhecimento de créditos em atividades 
complementares, tais como: publicação de artigos científicos, livros e/ou capítulos de livros com 
seletiva política editorial e a participação em Congressos, Simpósios, Reuniões Científicas, 
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apresentando trabalhos de sua autoria.

§3º - A apresentação de trabalhos relacionados à dissertação/tese na forma de pôster ou 
comunicação oral corresponderá a 1 (um) crédito. 

§4º - A publicação de artigo relacionado à dissertação/tese em periódicos Qualis A (segundo 
critério de Qualis emitido pelo Comitê Ciências Biológicas II), tendo o aluno como primeiro 
autor, corresponderá a 2 (dois) créditos. 

§5º - Tais prerrogativas poderão ser utilizadas apenas uma vez durante o curso mediante 
solicitação.

Art. 24 - Para fins de matrícula no Doutorado, poderão ser aproveitados até 32 créditos em 
disciplinas aos alunos portadores do título de Mestre, obtido em outros Programas de áreas afins 
reconhecidos pela CAPES, sujeito a análise e aprovação pela Coordenação.
Parágrafo único - Os créditos obtidos em disciplinas do Mestrado em Biossistemas da UFABC 
poderão ser integralmente aproveitados para o Doutorado no mesmo Programa.

TÍTULO V

DAS ATIVIDADES CURRICULARES E AVALIAÇÃO

Art. 25 - A presença em disciplinas é obrigatória e não pode ser inferior a 75% do total de horas 
programadas para as disciplinas cursadas.

Art. 26 - De acordo com o Regimento dos Programas de Pós-Graduação da UFABC, a avaliação 
em cada atividade de Pós-Graduação é expressa por conceitos explicitados a seguir: 

A = excelente, com direito aos créditos;

B= bom, com direito aos créditos;

C = regular, com direito aos créditos;

R = reprovado, sem direito aos créditos;

J = incompleto justificado, atribuído pela Coordenação, a pedido do aluno.

Parágrafo Único - Os conceitos relativos às disciplinas e o percentual de frequência dos alunos 
devem ser lançados pelos docentes responsáveis pelas mesmas no prazo estabelecido pela 
CPG.

Art. 27 – Em consonância com o disposto em portaria publicada pela CAPES, o Estágio em 
Docência constitui atividade curricular do Mestrado Acadêmico e do Doutorado em Biossistemas, 
tendo caráter obrigatório. 

§1º - Por se tratar de atividade curricular, a participação dos alunos de Pós-Graduação na 
prática de docência não cria vínculo empregatício nem é remunerada.

§2º - Cabe à Coordenação acompanhar, orientar e avaliar o estagiário ou designar docente(s) 
para tal, emitindo um conceito sobre o seu desempenho.
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§3º - É vetado ao aluno em Estágio em Docência assumir a totalidade das atividades de ensino, 
realizar avaliação nas disciplinas às quais estiver vinculado, atuar sem supervisão docente ou 
atribuir conceitos aos alunos.

§4º - Os alunos de Mestrado devem totalizar 02 (dois) créditos e os alunos de Doutorado 
04 (quatro) créditos nesta atividade, por meio de matrículas sucessivas para integralização 
curricular, a critério da Coordenação.

Art. 28 - O aluno do Programa deve apresentar à Coordenação da Pós-Graduação em 
Biossistemas relatório anual das atividades acadêmicas e científicas, acompanhado de uma 
avaliação do Orientador.

Parágrafo Único - Para solicitação de renovação de bolsa de Mestrado ou Doutorado 
Institucional, além de cópia do relatório de atividades, esta deve ser acompanhada do parecer 
de solicitação à agência de fomento nacional ou internacional.

Art. 29 - Os alunos devem demonstrar proficiência em língua estrangeira, sendo obrigatória a 
aprovação prévia em exame de Inglês para se inscreverem em Exame de Qualificação para o 
Mestrado e Doutorado.

Parágrafo Único - A critério da Coordenação, certificados de Proficiência em Inglês emitidos por 
outros Programas e instituições (como os aceitos pela CAPES, CNPq e/ou FAPESP) podem 
ser aceitos.

Art. 30 – Além das situações especificadas no Regimento da Pós-Graduação da UFABC, o aluno 
também poderá ser desligado do Programa quando:

a) Por atraso na entrega do relatório anual de atividades, sem justificativa do Orientador, por 
um período superior a 3 (três) meses.

b) Por conduta ética inadequada, conforme previsto no Regimento Geral da Universidade 
Federal do ABC, Seção III, Art. 68 a 72.

TÍTULO VI

DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO

Art. 31 - Durante o período de desenvolvimento do projeto apresentado na ocasião do ingresso 
no Programa, o aluno deverá submeter-se ao Exame de Qualificação. Tal exame visa avaliar os 
conhecimentos do candidato nas bases teóricas relacionadas a sua pesquisa e à maturidade do 
mesmo para obter o título de Mestre e/ou Doutor em Biossistemas.

§1º - Para o Mestrado, o Exame de Qualificação deverá ser realizado em até 18 (dezoito) 
meses após a matrícula inicial como aluno regular no Programa.

§2º - Para o Doutorado, o Exame de Qualificação deverá ser realizado em até 30 (trinta) meses 
após a matrícula inicial como aluno regular no Programa.

§3º - O não cumprimento do prazo implica no desligamento do aluno. Em caso de necessidade 
de prorrogação deste prazo, o pedido deve ser encaminhado pelo Orientador, com pelo menos 
30 (trinta) dias de antecedência, para julgamento pela Coordenação.



Pág. 31

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 314 - 4 de outubro de 2013

Art. 32 - Para a inscrição no Exame de Qualificação o aluno deve atender aos seguintes 
requisitos:

a) ter cumprido no mínimo 75 % dos créditos em disciplinas;

b) a solicitação deve ser encaminhada pelo Orientador com antecedência de 30 (trinta) dias da 
data pretendida para a aprovação pela Coordenação do Programa;

c) a solicitação deve ser acompanhada de um Relatório de Qualificação contendo a proposta, 
os progressos obtidos até o momento e as perspectivas para a conclusão do seu trabalho de 
pesquisa.

Art. 33 - O Exame de Qualificação se constitui em uma contextualização do projeto em 
desenvolvimento na forma de apresentação oral (20 a 30 minutos) para a banca examinadora 
que, após a apresentação, arguirá o aluno sobre questões técnico-científicas diretamente 
relacionadas ao projeto em andamento, assim como as bases teóricas inerentes ao tema.

§1º - A banca examinadora será composta por 3 (três) membros titulares e 1 (um) suplente, que 
devem ser docentes do Programa ou da Instituição;

§2º - A participação do orientador como membro titular da banca é facultativa;

§3º - O presidente da banca deve ser obrigatoriamente um docente do Programa credenciado 
na categoria permanente.

§4º - O Exame de Qualificação deve ocorrer em sessão fechada (não pública).

§5º - A avaliação lavrada pela comissão examinadora irá prever: aprovação ou reprovação.

§6º - Para a composição da banca examinadora de aluno reprovado no Exame de Qualificação, 
no mínimo um membro participante da banca anterior deverá ser indicado e o prazo máximo 
estabelecido para a ocorrência de novo exame é de até 60 dias após a reprovação.

Art. 34 - A Coordenação pode aprovar a opção pelo sistema de Pós-Graduação integrada 
com possibilidade de transferência para o Doutorado para alunos de Mestrado com destacado 
desempenho acadêmico. 

§1º - Os alunos interessados devem protocolar a solicitação na Secretaria da Pós-Graduação, 
acompanhada de uma carta do Orientador com a avaliação do candidato e documentos 
demonstrando sua produção científica que justifiquem sua transferência.

§2º - A indicação dos candidatos deve ser baseada nos seguintes critérios:

a) O aluno deve receber avaliação favorável do Orientador, ter demonstrado excelente 
potencial acadêmico (conceitos A ou B em todas as disciplinas cursadas no Programa) e 
apresentar resultados experimentais indicadores de capacidade para concluir com êxito o 
projeto de pesquisa;

b) O orientador deve ser docente permanente no Programa e estar credenciado para a 
orientação de Doutorado;

c) Ter comprovado a proficiência em exame de Inglês;
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d) Ser aprovado em Exame de Qualificação com apresentação oral dos resultados parciais e 
perspectivas para a continuidade do projeto;

§3º - A mudança de nível para Doutorado deve ser solicitada no momento do Exame de 
Qualificação, respeitando o prazo máximo de 18 (dezoito) meses após a primeira matrícula no 
Mestrado; casos excepcionais serão avaliados pela Coordenação.

§4º - Na solicitação de transferência para o Doutorado o candidato deverá entregar, além do 
relatório de Qualificação, um projeto de doutorado para apreciação da banca examinadora.

§5º - O candidato se compromete a finalizar o Doutorado em tempo máximo de 48 meses, a 
contar do início do Mestrado.

§6º - O deferimento da mudança de nível é feito pela Coordenação do Programa e homologado 
pela CPG.

TÍTULO VII

DAS DISSERTAÇÕES E TESES

Art. 35 - Para obtenção do título de Mestre, além das atividades supracitadas, o candidato deve 
apresentar dissertação que demonstre capacidade de sistematização da leitura e interpretação 
sobre o tema tratado, utilização dos métodos e técnicas de investigação científica e tecnológica, 
bem como da análise dos resultados obtidos.

Art. 36 - O candidato ao título de Doutor deve elaborar tese com base em investigação original.

Art. 37 - Para obtenção do título de Mestre ou Doutor em Biossistemas é necessário atender a 
todos os seguintes itens:

a) Demonstrar capacitação para leitura na língua inglesa por meio de Certificado de 
Proficiência;

b) Ter sido aprovado no exame de qualificação;

c) Ter realizado no prazo estipulado o número mínimo de créditos exigidos; 

d) Ter redigido uma dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado em português ou inglês, e 
ser aprovado em sua defesa.

Parágrafo Único: Para obtenção do título de Doutor, além do disposto acima, é obrigatória a 
submissão até a data da defesa de pelo menos um artigo relacionado à tese para publicação, 
em revista técnico-científica indexada com seletiva política editorial e fator de impacto igual ou 
superior à mediana da área.

Art. 38 - A solicitação de defesa da dissertação ou tese é requerida pelo Orientador com a 
indicação de 2 (dois) membros titulares e 2 (dois) suplentes para o Mestrado e 4 (quatro) 
membros titulares e 4 (quatro) membros suplentes para o Doutorado, especialistas na área do 
trabalho.

Parágrafo único - Caso o tema do projeto tenha pedido de patente submetida com autoria do 
aluno e seu Orientador, se solicitado, o trabalho pode alternativamente ser julgado em sessão 
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privada.

Art. 39. A banca constituída deve ser aprovada pela CPG, sendo o Orientador membro nato e 
Presidente da mesma.

§1º - Para o Mestrado a banca será composta por 3 (três) membros portadores do título de 
doutor, dos quais necessariamente um será membro externo à UFABC; 

§2º - Para o Doutorado a banca será composta por 5 (cinco) membros portadores do título de 
doutor, dos quais dois necessariamente serão membros externos à UFABC;

Art. 40 - O julgamento da dissertação de Mestrado ou tese de Doutorado ocorrerá em sessão 
pública e será constituída por:

a) Apresentação do trabalho pelo candidato no prazo de 30 a 45 minutos;

b) Arguição com limite máximo de 60 minutos para cada examinador e candidato na forma de 
diálogo;

c) Imediatamente após o encerramento da arguição ocorre a abertura de sessão secreta da 
comissão julgadora para avaliação da defesa;

d) Reabertura da sessão pública para proclamação do resultado e encerramento dos trabalhos 
de defesa. O resultado da avaliação deve constar de ata assinada por todos os membros da 
comissão julgadora. A ata é enviada à Coordenação e, uma vez aprovada por maioria simples, 
encaminhada a CPG/UFABC para homologação.

Art. 41 - Após o encerramento da sessão pública de defesa, a comissão julgadora atribui uma das 
seguintes menções: aprovação ou reprovação. 

§1º - Após aprovação, um (01) exemplar da versão final impressa da dissertação ou tese, 
contendo entre os diversos elementos iniciais a folha de assinaturas original e uma (01) cópia 
digital em PDF (Portable Document Format) devem ser entregues na Secretaria da Pós-
Graduação em até 30 (trinta) dias.

§2º - O formato da capa deve seguir padronização elaborada pela Coordenação, divulgada no 
site do Programa.

Art. 42 - O candidato que lograr aprovação na defesa pública da Dissertação de Mestrado ou Tese 
de Doutorado, cumprir as exigências da comissão julgadora, bem como o disposto no Art. 37, e 
estar livre de pendências na UFABC, faz jus ao título de "Mestre em Biossistemas" ou "Doutor em 
Biossistemas", respectivamente, pendente homologação final do processo pela CPG.

TÍTULO VIII

DOS ORIENTADORES E DOCENTES

Art. 43 - O Corpo Docente do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas é constituído 
exclusivamente por professores doutores com atribuições de orientação de alunos, de 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e de participação em disciplinas e outras atividades do 
Programa.
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Parágrafo único - O corpo de professores é composto por docentes: 

a) Permanentes: docentes com vínculo funcional com UFABC que atuam com 
preponderância no Programa de Pós-Graduação em Biossistemas, constituindo o núcleo 
estável de Orientadores que desenvolvem as principais atividades de ensino e orientação e 
desempenham as funções administrativas necessárias;

b) Colaboradores: aqueles que contribuem para o Programa de forma complementar, 
ministrando disciplinas, orientando dissertação ou tese e colaborando em projetos de 
pesquisa, sem que, todavia, tenham uma dedicação intensa e permanente de atividades no 
Programa (não preenchendo todos os requisitos da CAPES);

c) Visitante: aqueles que não têm vínculo com a UFABC e são credenciados para a 
orientação de um aluno em particular, tendo este credenciamento caráter específico e 
transitório, com duração equivalente ao tempo de permanência do pós-graduando no 
Programa.

Art. 44 – São obrigações do orientador: 

a) Orientar o pós-graduando na organização de seu plano de estudo e pesquisa, 
considerando a adequação ao tempo médio de titulação, e assisti-lo continuamente em sua 
formação pós-graduada, evitando a evasão de estudantes e a manutenção da produção 
científica;

b) Exercer atividades de pesquisa, tais como participação em conferências nacionais e 
internacionais, publicação de artigos científicos, livros, capítulos de livros e depósito de 
patentes;

c) Publicar regularmente artigos científicos em revistas indexadas com a participação de 
discentes e relacionado à tese/dissertação, dentro dos estratos A1, A2, B1 e B2 do Qualis/
CAPES da área. Quantitativamente é desejável a publicação de no mínimo 5 (cinco) artigos 
no triênio.

d) Atender prontamente às solicitações da Coordenação, respeitando os prazos estabelecidos. 

e) Demonstrar engajamento nas atividades acadêmicas e científicas do Programa, participando 
de seminários, encontros e conferências promovidos pelo mesmo.

f) Ministrar no mínimo uma (01) disciplina do Programa por ano.

g) Propor à CPG a composição das Bancas Examinadoras de exame de qualificação e defesa 
de dissertação/tese;

TÍTULO IX

CREDENCIAMENTO, RECREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO DE DOCENTES

Art. 45 - O credenciamento de orientadores deverá ser aprovado pela Coordenação do Programa 
de Pós-Graduação em Biossistemas e homologado pela CPG. Para tal credenciamento, 
será avaliada a adequação da linha de pesquisa do docente à área de Ciências Biológicas II, 
produtividade científica do candidato, experiência de orientação de alunos e ensino na Pós-
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Graduação.

Art. 46 - O primeiro credenciamento faz-se mediante a solicitação do docente à Coordenação do 
Programa que analisará o pedido segundo os seguintes critérios:

a) ter publicado no mínimo de 2 (dois) artigos científicos Qualis A na área Ciências Biológicas II 
no último triênio;

b) ter projeto de pesquisa com financiamento nos últimos 3 (três) anos que possibilite 
orientação;

c) indicação de disciplinas do Programa em que pode atuar.

d) para ser credenciado como orientador de Doutorado, o docente deve ter ao menos uma 
orientação de dissertação de Mestrado concluída.

Art. 47 - A aprovação do primeiro credenciamento pela Coordenação exige:

a) cumprimento dos critérios dispostos no Art. 46.

b) possuir aluno regular matriculado no Programa.

Art. 48 - Os orientadores do Programa de Pós Graduação em Biossistemas serão continuamente 
avaliados e deverão se submeter a processos de recredenciamento.

§1º - Os processos de recredenciamento ocorrem na ocasião da avaliação trienal do programa 
pela CAPES;

§2º - O tempo de validade do credenciamento é de 3 (três) anos ou período parcial para 
coincidir com a avaliação trienal da CAPES.

§3º - O credenciamento, recredenciamento e descredenciamento de orientadores deverá ser 
homologado pela CPG.

Art. 49 - Os critérios para credenciamento e recredenciamento de Orientadores de Mestrado e 
Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Biossistemas envolvem:

a) A orientação de pelo menos 1 (um) aluno no período;

b) Docência em pelo menos 2 (duas) disciplinas do Programa;

c) Publicação de no mínimo 3 (três) artigos em revista técnico-científica qualificada nos estratos 
A1, A2, B1 e B2 pela CAPES, com fator de impacto igual ou superior à mediana da área no 
último triênio;

d) Participação em outras atividades do Programa;

e) Demais critérios considerados pela CAPES durante a avaliação do Programa.
 
Art. 50 - O credenciamento de docentes como Orientadores em nível de Doutorado se dará 
mediante solicitação à Coordenação, de acordo com os seguintes critérios: (i) experiência em 
orientação de Mestrado e (ii) comprovação da produção de artigo(s) científico(s) em revista 
indexada (com fator de impacto igual ou superior à mediana da área) ou produção tecnológica 
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equivalente (patente, desenvolvimento de processo/produto) vinculada às dissertações de seus 
orientandos de Mestrado.

TÍTULO X

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 51 - Este conjunto de normas do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas é 
subordinado ao Regimento dos Programas de Pós-Graduação e ao Regimento Geral da 
Universidade Federal do ABC.

Art. 52 - Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Programa de Pós Graduação 
em Biossistemas.

Pós-Graduação em Engenharia Biomédica

EDITAL Nº 01/2014

Processo Seletivo para MESTRADO do Curso de Engenharia Biomédica
Quadrimestre 2014.1

O Curso de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica 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 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 a partir da análise de currículo e histórico da 
graduação, prova escrita geral, proficiência em inglês e entrevista.

1.3 O candidato deve inscrever-se para o processo seletivo com a anuência de um orientador 
do quadro de orientadores cadastrados no programa (disponível na página http://ebm.ufabc.
edu.br/pos-graduacao/orientadores/). 

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, 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 do ano 
de 2014 é apresentado abaixo:
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Prazo de inscrição 15 de outubro a 15 de novembro

Divulgação das inscrições homologadas 22 de novembro

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 25 de novembro

Resultado dos recursos das inscrições 27 de novembro

Prova escrita geral e de proficiência em Inglês

2 a 4 de dezembroDivulgação do resultado das provas

Entrevista

Divulgação do resultado final 6 de dezembro

Matrícula data a ser divulgada

Ajuste de matrícula data a ser divulgada

Aprovação das matrículas data a ser divulgada

Início das aulas data a ser divulgada

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 15 (quinze) 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 em http://propg.ufabc.edu.br/images/
arquivos/FORMULARIO/Coordenadoria_Academica/ficha_de_inscricao.doc);

II. Cópia do RG e CPF;

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

IV. Cópia do certificado de conclusão e histórico escolar da graduação;

V. Cópia do certificado de conclusão e histórico de curso de pós-graduação se houver;

VI. Currículo Lattes (http://lattes.cnpq.br/) atualizado do candidato;
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VII. Carta descrevendo seus interesses específicos em pesquisa.

VIII. Projeto de pesquisa resumido elaborado pelo candidato e seu orientador com no máximo 
10 páginas e contendo os seguintes itens: título, nome do candidato, nome do orientador, 
introdução e justificativa com síntese da bibliografia relevante, objetivos, plano de trabalho 
e cronograma de sua execução; materiais e métodos, forma de análise dos resultados, 
referências bibliográficas;

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 
compactado, para o e-mail selecao.pgebm.2014.1@ufabc.edu.br com o Assunto: "Inscrição – PG-
EBM – 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 Engenharia Biomédica 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 geral

II. Análise de currículo

III. Análise do Histórico escolar

IV. Entrevista

5.1.1. Prova escrita geral

O exame escrito será constituído por um conjunto de questões dissertativas sobre conceitos 
relacionados à Engenharia Biomédica e sobre conceitos básicos de matemática e ciências. A 
bibliografia recomendada para a prova escrita está disponível na página http://ebm.ufabc.edu.
br/pos-graduacao/processo-seletivo/biblio/. O exame escrito tem caráter eliminatório (a nota 
mínima para aprovação é 5,0 (cinco)), 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.

5.1.2. Prova de proficiência em língua estrangeira (inglês) 

Os candidatos deverão realizar exame de suficiência em língua estrangeira – inglês, junto 
com a prova escrita. O exame de inglês será constituído por tradução e interpretação de 
textos da área de engenharia biomédica do inglês para o português.

Caso o candidato possua comprovante de proficiência em língua estrangeira (inglês) 
deverá apresentá-lo junto aos documentos de inscrição e este deverá ter como data limite 
de 5 (cinco) anos anteriores à data da inscrição, ou comprovar a naturalidade em país de 
língua inglesa e exame de proficiência em português. Serão aceitos como comprovantes de 
proficiência:

▪ TOEFL (Test of English as a Foreign Language), teste com o resultado mínimo de 79-80 
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pontos se executado pela Internet, e de 213 pontos se por computador ou de 550 pontos 
se em papel;

▪ IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 6,0 pontos.

5.1.3. Entrevista

Os candidatos selecionados serão arguidos por uma banca examinadora, indicada pela 
Comissão de Seleção, sobre questões referentes aos seus interesses de pesquisa e ao seu 
percurso acadêmico. A banca examinadora disporá de até 20 (vinte) minutos para realização 
da entrevista.

7. 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 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 Engenharia Biomédica (http://ebm.ufabc.edu.br/pos-graduacao/).

8. DO RESULTADO

O resultado final contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas será 
publicado na página do curso de Engenharia Biomédica na internet, no endereço http://ebm.
ufabc.edu.br/pos-graduacao/.

9. DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 
Pós-graduação, em data a ser divulgada.
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.

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 



Pág. 40

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 314 - 4 de outubro de 2013

lista dos alunos aprovados no processo seletivo.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail: ebmufabc@gmail.com

MARCOS DUARTE
(SIAPE: 1876376)
Coordenador do Curso de Pós Graduação em Engenharia Biomédica 

EDITAL Nº 09/2013
Seleção de Bolsista PNPD/CAPES

O curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC 
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para estágio de 
pós-doutoramento no Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES, conforme Portaria 
No. 086 de 03 de Julho de 2013 e os critérios abaixo.

1.  DO CANDIDATO A BOLSISTA EXIGE-SE: 

Art. 1° Do candidato a bolsista exige-se:

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, conforme anexo deste 
Regulamento; 

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.



Pág. 41

UFABC BOLETIM DE SERVIÇO

Nº 314 - 4 de outubro de 2013

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V 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 V não poderão realizar o estágio 
pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.

Como avaliaremos a projeto, talvez seja desnecessário.

Art. 2º Do bolsista exige-se: 

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 ao 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.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

Art. 3° As inscrições podem ser realizadas somente por meio de envio de toda a documentação 
requerida em forma digital para endereço de e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br, com o assunto “PNPD: 
Seleção”.

Art. 4° O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Uma carta de apresentação em que o candidato justifica seu interesse no estágio;

b) Um projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na área de "Neurociência e 
Cognição”.

c) Uma carta de aceite como supervisor direto de um dos membros permanentes do curso de 
Pós-graduação em Neurociência e Cognição. 

d) Currículo Lattes atualizado; 

e) Diploma de Doutorado ou documento emitido pela Secretaria do Programa explicitando que 
o candidato já cumpriu todas as exigências para obtenção do Título de Doutor e que aguarda 
apenas a expedição do Diploma.

f) Currículo Lattes do Supervisor. 

3. SELEÇÃO 

Art. 5° Os candidatos serão submetidos a um processo de seleção que constará de análise da 
documentação recebida por uma comissão formada por 3 docentes indicados pela Coordenação 
do PPGNC. O resultado do processo seletivo será divulgado por meio do endereço eletrônico 
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http://neuro.ufabc.edu.br

Art. 6° Para a seleção dos bolsistas serão utilizados os seguintes critérios: 

a) Produção científica

b) Experiência em execução de projetos de pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico em 
áreas relevantes

c) Capacidade de trabalho interdisciplinar em equipe. 

d) Aderência temática a uma das linhas do PPGNC.

e) Viabilidade técnica, financeira e de recursos humanos de execução do projeto proposto no 
âmbito da UFABC.

f) Experiência do supervisor, evidenciada pela produtividade científica, orientação de alunos e 
coordenação de projetos.

4.  DA BOLSA e CUSTEIO

Art. 7° As bolsas concedidas no âmbito do PNPD consistem em pagamento de mensalidade para 
manutenção do bolsista, cujo valor será fixado pela CAPES.

Art. 8° Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 1º, inciso V, o período de 
duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite 
máximo de 60 (sessenta) meses. Para a primeira renovação será exigida a apresentação de 
parecer de agência de fomento. 

Art. 9° Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 1º, inciso V, o período máximo de 
duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação.

Art. 10° Os recursos financeiros relativos ao custeio serão repassados pela CAPES no âmbito dos 
programas de fomento aos quais estiverem vinculados os Programas de Pós-Graduação.

5.  DO CRONOGRAMA

Período de inscrição De 04.10.2013 a 04.11.2013

Divulgação das inscrições homologadas 06 de novembro de 2013

Prazo para recursos 08 de novembro de 2013

Divulgação do resultado final 11 de novembro de 2013

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11° A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital 
e da Portaria No. 086 de 03 de Julho de 2013.
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Art. 12° O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 
momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 
para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento. Não 
caberá, sob nenhuma hipótese, recurso de recurso. 

Art. 13° É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esse processo, principalmente pelo portal do programa.

Art. 14° A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 
recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependem da UFABC.

Art. 15° Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Curso.

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br

ALEXANDRE HIROAKI KIHARA
(SIAPE 1676367)
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição

ERRATA do Edital PGT 04/2013, publicado no Boletim de Serviço nº 310 de 
20.09.13 – Processo Seletivo do Curso de Planejamento e Gestão do Território 
– Nível DOUTORADO.

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

Leia-se: "1.3 Serão ofertadas 10 (dez) vagas. O número exato de vagas poderá sofrer alteração 
em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital e da disponibilidade 
de orientadores".

ERRATA - EDITAL 002/2013- Processo de Seleção Curso de Pós Graduação 
em Física
Bolsista de Pós-Doutorado do PNPD/CAPES – publicado no BS 311 de 
24.09.13

No primeiro parágrafo, onde se lê "estão abertas no período de 20 de setembro a 21 de outubro 
de 2013"  leia-se: "estão abertas no período de 24 de setembro a 24 de outubro de 2013".

No item 1.1, o valor mensal da bolsa deve ser corrigido para R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais)
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EDITAL Nº 02/2013

Processo Seletivo para MESTRADO e DOUTORADO em Física

Quadrimestre 2014.1

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Física da UFABC (Física/UFABC), no uso de 
suas atribuições, de acordo com o Regimento dos Cursos de Pós-Graduação da UFABC e com 
as suas normas internas, estabelece as regras para o ingresso no Curso de Pós-Graduação em 
Física, nos níveis de MESTRADO e DOUTORADO, para o primeiro quadrimestre do ano de 2014, 
tornando público o calendário das etapas previstas para esse processo. 

1 DISPOSIÇÕES GERAIS

 1.1. Poderão participar do processo seletivo candidatos graduados em um curso superior ou 
que estiverem matriculados no último período do curso de graduação.

 1.2. É requisito para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Física da UFABC a 
indicação de um orientador pertencente ao quadro de orientadores permanentes cadastrados 
no Curso (disponível na página física.ufabc.edu.br), com a ciência manifesta do respectivo 
orientador.

 1.3. A manifestação de ciência do orientador indicado, conforme o item 1.2, deve ser 
feita através de e-mail do respectivo orientador enviado ao endereço eletrônico (selecao.
pgfisica.2014.1@ufabc.edu.br – Assunto: "Aceite de Orientação – PG Física – Nome do 
Candidato).

 1.4. É fortemente recomendado para todos os candidatos a realização do Exame Unificado de 
Pós-Graduação em Física (EUF), conforme disposto no item 2 desse edital. 

 1.5. O processo seletivo será coordenado pela Comissão de Seleção e Bolsas, nomeada pela 
Coordenação do Programa

2 DA INSCRIÇÃO

2.1. Para inscrição no processo seletivo o candidato deve dispor da seguinte documentação, 
em formato digital:

I - Formulário de inscrição, devidamente preenchido, disponível no sítio do programa, no link 
[fisica.ufabc.edu.br/index.php/sobre-o-curso/formularios-e-modelos-para-download];

II - Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação (e de pós-graduação, se for o 
caso); ou carta do coordenador do curso de graduação (ou de pós-graduação, se for o caso) 
atestando a iminente conclusão do mesmo; 

III - Histórico escolar de graduação (e pós-graduação, se for o caso) completo, incluindo 
eventuais reprovações em disciplinas; 

IV - Curriculum Vitae, preferencialmente da plataforma Lattes [Lattes.CNPq.br]; informações 
complementares sobre as atividades acadêmicas do candidato podem ser fornecidas no 
formulário de inscrição (item I);
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V - Cédula de identidade (RG) e CPF para brasileiros;

VI - RNE e CPF para estrangeiros residentes no Brasil, ou passaporte para estrangeiros não 
residentes no Brasil;

VII - Duas cartas de recomendação devidamente preenchidas, conforme o modelo 
encontrado em [fisica.ufabc.edu.br/index.php/sobre-o-curso/formularios-e-modelos-para-
download]; 

§1º O candidato deve informar no formulário de inscrição seu número de inscrição no EUF 
e a data da realização do mesmo, ou enviar cópia do e-mail do EUF informando o ano da 
realização e a nota obtida no exame de ingresso, se o resultado já tiver sido divulgado;

§2º Toda a documentação dos itens I a VII deve ser digitalizada preferencialmente em formato 
PDF e enviada em um único email para o endereço selecao.pgfisica.2014.1@ufabc.edu.br, com 
o Assunto/Subject:  “Inscrição – PG Física - nome do candidato”.

§3º As cartas de recomendação devem ser enviadas diretamente pelo avaliador que 
recomenda o estudante, também em formato digital (preferencialmente PDF) para o e-mail 
selecao.pgfisica.2014.1@ufabc.edu.br, com o Assunto/Subject: “Recomendação – PG Física - 
nome do candidato”.

2.2 A falta de qualquer dos documentos citados no item 2.1 poderá significar, a critério da 
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Física/UFABC, a desclassificação do candidato 
no processo seletivo.

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

3 DAS VAGAS

3.1 Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para o Curso 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 15 (quinze) vagas de Doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer 
alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital.

4  DO EXAME UNIFICADO DAS PÓS-GRADUAÇÕES EM FÍSICA

4.1 O Exame Unificado das Pós-Graduações em Física (EUF) é organizado conjuntamente 
pelas coordenações dos programas de pós-graduação em Física do Instituto de Física da USP, 
Instituto de Física de São Carlos - USP, Instituto de Física “Gleb Wataghin” - UNICAMP, Instituto 
de Física Teórica - UNESP, Universidade Federal do ABC - UFABC, Universidade Federal de 
São Carlos – UFSCAR, e tem diversos programas associados. 

§1º O EUF é regido por regulamentação própria, definida em edital publicado no Diário Oficial 
e amplamente divulgado através dos sítios dos programas que o organizam, bem como na 
Sociedade Brasileira de Física. 

§2º A regulamentação completa do EUF pode ser encontrada no seguinte endereço: [www.
ifsc.usp.br/posgraduacao/inf/exameUnificado2.php].
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4.2 No momento da inscrição no processo seletivo do qual trata o presente edital, o candidato 
deve indicar no formulário de inscrição o seu número EUF, no formato EUFxxx, e a data da 
realização do mesmo.

4.3 Permite-se ao candidato indicar o resultado de uma das edições anteriores do EUF para 
inscrição no processo seletivo do qual trata o presente edital. 

§1º A validade da nota obtida no exame EUF já realizado é de seis semestres consecutivos, a 
contar da primeira matrícula aberta pelo Programa após a divulgação oficial da nota. 

§2º A mesma nota obtida numa das edições do EUF, e com a qual o candidato foi habilitado 
para o Mestrado, poderá ser empregada para o ingresso no nível de Doutorado, desde que 
respeitado o prazo de validade da nota, estipulado no §1º do caput.

5 DA CLASSIFICAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS

5.1 A classificação, em ordem de prioridade, para fins de atribuição de bolsas do Curso de Pós-
Graduação em Física/UFABC, será feita pela Comissão de Bolsas do referido Curso.

5.2 Para fins de classificação será considerado o mérito acadêmico dos candidatos 
compreendendo a avaliação dos seguintes aspectos: (I) desempenho no EUF; (II) histórico 
escolar e Curriculum Vitae; (III) cartas de recomendação.

§ 1º - Cada membro da Comissão de Bolsas atribuirá aos aspectos (II) e (III) listados no 
caput uma nota numérica de 0 a 10.

§ 2º - A nota final atribuída a cada candidato por cada avaliador, para fins de classificação, 
será a média ponderada das notas atribuídas conforme o caput e o Parágrafo Primeiro, 
com os seguintes pesos: (I) histórico e Curriculum Vitae - peso 7 (sete) (II) cartas de 
recomendação - peso 3 (três), arredondadas para dois algarismos significativos.

§ 3º - Será considerada na classificação dos candidatos a nota do EUF normalizada, 
calculada através da seguinte fórmula:

Nota EUF Normalizada = (Nota EUF x 5.0) / Média do EUF ,

onde “Média do EUF” refere-se à nota média do EUF na edição prestada pelo candidato. A 
nota EUF normalizada será calculada até a segunda casa decimal.

§ 4º - A nota final do candidato será a média aritmética das notas atribuídas por cada 
avaliador ao candidato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo, com peso 5 
(cinco), e da nota EUF normalizada, com peso 5 (cinco), arredondadas para dois algarismos 
significativos.

§ 5º - Estipula-se que a nota final deverá ser maior ou igual a 6,0 (seis) para ingresso no 
Curso e classificação para atribuição de bolsas.

5.3 O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas 
será publicado na página do Curso de Pós- Graduação em Física/UFABC na internet, no 
endereço física.ufabc.edu.br. 

Parágrafo Único. Tal classificação não refletirá necessariamente o número de bolsas 
efetivamente disponíveis, que poderá ser confirmado em data posterior à divulgação desta 
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classificação.

6 DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

O calendário de inscrição, seleção, matrícula e início das aulas para o 1º quadrimestre do ano de 
2014 é apresentado abaixo:

Prazo de inscrição 15/10/2013 a 29/11/2013

Divulgação das inscrições 
homologadas (física.ufabc.edu.br)

3 de Dezembro de 2013
Prazo para recurso das inscrições 

indeferidas (ppg.fisica@ufabc.edu.br).

6 de Dezembro de 2013

Resultado dos recursos das inscrições

(física.ufabc.edu.br) 11 de Dezembro de 2013

Divulgação do resultado final 
(física.ufabc.edu.br) 16 de Dezembro de 2013

Matrícula Data a ser divulgada

Ajuste de matrícula Data a ser divulgada

Aprovação das matrículas Data a ser divulgada

Início das aulas Data a ser divulgada

7 DA MATRÍCULA

Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 
Pós-Graduação. O local da matrícula será divulgado posteriormente, na página oficial do Curso 
de Pós-Graduação em Física (física.ufabc.edu.br) sendo que os classificados para matrícula 
deverão acessar o link propg.ufabc.edu.br/matriculas.html - item “Documentos para Matrícula e 
Outras Informações”.

8 DO PROJETO DE PESQUISA E DA ESCOLHA DO ORIENTADOR

8.1  É pré-requisito para a permanência no Curso de Pós-Graduação em Física da UFABC 
a apresentação de um projeto de pesquisa a ser desenvolvido com a supervisão de um 
orientador cadastrado no programa no prazo de 6 (seis) meses após o ingresso do aluno.
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8.2 É responsabilidade do aluno procurar o orientador previamente contatado, de acordo com o 
Art. 1.3, e com ele elaborar e desenvolver um projeto de pesquisa de interesse mútuo.

8.3 O projeto de pesquisa será analisado pela Coordenação do Curso, e a permanência do 
estudante no Curso depende da aprovação do referido projeto.

9 Casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Física da 
UFABC. 

10 As Normas Internas de funcionamento do Curso encontram-se a disposição dos interessados 
na página da Pós-Graduação da UFABC, em fisica.ufabc.edu.br.

11 Informações adicionais e dúvidas deverão ser sanadas pelo e-mail ppg.fisica@ufabc.edu.br – 
Assunto: Dúvidas Proc. Seletivo 2014.1 – nome do candidato

ALYSSON FÁBIO FERRARI
(SIAPE 2616823)
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Física

Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Edital Nº 02/2013 – PGEE – 24/09/2013

Edital de Processo Seletivo para Mestrado Acadêmico

Quadrimestre 2014.1

Normas do processo de seleção para o Curso de Pós-graduação, em nível de mestrado, em 
Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC, com ingresso previsto para fevereiro de 
2014.

O Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (PGEE) 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 comprovar, na ocasião da 
solicitação de inscrição, a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, 
em qualquer área do conhecimento, até a data de matrícula no Curso.

1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, do histórico da 
graduação, da sugestão de projeto de pesquisa e da avaliação por meio de arguição. Os 
candidatos que apresentarem, na inscrição, carta de aceite de orientação de um docente 
cadastrado no curso, conforme modelo (ANEXO 4) serão dispensados da avaliação por meio 
de arguição. 

1.4. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, formada 
pelos servidores docentes do Curso, Carlos Eduardo Capovilla, Thales Sousa, Luiz Alberto 
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Luz de Almeida. A Comissão será presidida pelo docente Carlos Eduardo Capovilla e, em sua 
ausência ou impedimento, pelo decente Thales Sousa.

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

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

2.1 O calendário de inscrição, seleção e previsão de início das aulas é apresentado abaixo.

Evento Data

Período de inscrições de 04/10/2013 a 03/11/2013

Divulgação das inscrições homologadas 06/11/2013

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

Análise de currículo, histórico escolar 
e sugestão de projeto de pesquisa, de 

caráter classificatório e eliminatório
de 06/11/2013 a 13/11/2013

Divulgação da lista dos aprovados na primeira 
fase e dos convocados para segunda fase 14/11/2013

Avaliação por meio de arguição de 18/11/2013 a 20/11/2013

Divulgação da lista de classificação 22/11/2013 

Início das aulas previsto para fevereiro de 2014

3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão ofertadas até 12 (doze) vagas. O número exato de vagas poderá sofrer alteração em 
função da existência de candidatos aptos nos termos deste Edital.

4. DA INSCRIÇÃO

4.1. Documentação necessária para inscrição:

a) Requerimento de inscrição, conforme modelo constante do ANEXO 1 deste edital, 
devidamente preenchido, disponibilizado na página oficial do curso na internet (http://www.
ppgee.ufabc.edu.br);

b) Currículo do candidato no formato Lattes (http://lattes.cnpq.br/). A Comissão de Seleção 
poderá exigir os comprovantes deste currículo, que deverão ser encaminhados no prazo 
solicitado;

c) Cópia do diploma de graduação ou de certificado de conclusão ou declaração de provável 
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formando de curso de graduação reconhecido pelo MEC se brasileiro ou órgão similar se 
estrangeiro;

d) Histórico escolar completo da graduação do candidato;

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

f) 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 três possíveis orientadores dentre os docentes cadastrados no curso, caso tenha o aceite 
de um orientador (carta de aceite – ANEXO 4) informar somente o nome do orientador com a 
descrição “em acordo”; (ii) Linha de Pesquisa; (iii) Título; (iv) Introdução; (v) Objetivos geral e 
específico(s); (vi) Justificativa; (vii) Metodologia; (viii) Referências bibliográficas.

Nota: A sugestão de Projeto de Pesquisa apresentada será utilizada unicamente durante este 
Processo Seletivo, não sendo necessariamente obrigatória sua continuidade ou execução 
durante o curso.

4.2. É IMPORTANTE que o candidato que queira usufruir de BOLSA DE ESTUDOS assinale 
esta opção no requerimento de inscrição.

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

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

4.5.1. A relação dos candidatos que tiverem sua inscrição homologada será publicada na 
página oficial do curso na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br) conforme calendário de 
inscrição (item 2.1 do presente edital).

4.5.2. O candidato que tiver sua inscrição indeferida poderá entrar com recurso conforme 
calendário de inscrição (item 2.1 do presente edital).

4.6. Toda a documentação necessária para a inscrição deverá ser enviada para o endereço 
eletrônico selecao.pgeel.2014.1@ufabc.edu.br, em arquivo digitalizado (em formato “.pdf”) sob 
o Assunto: “Inscrição – PG Elétrica 2014.1 – nome completo do candidato”, até as 23h59min do 
dia 01/11/2013, conforme calendário de inscrição (item 2.1 do presente edital). Os documentos 
deverão ser enviados em um único arquivo, compactado em formato “.zip”, organizados em 
pastas e subpastas. O tamanho do arquivo enviado não deverá exceder 7 MB. 

4.6.1. A documentação recebida após a data limite não será analisada e o pedido de 
inscrição do candidato será automaticamente indeferido.

5. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS

5.1. ETAPA 1: CLASSIFICATÓRIA E ELIMINATÓRIA
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5.1.1. Os critérios para a classificação dos candidatos ao curso de Mestrado do Curso 
de Pós-graduação em Engenharia Elétrica considerarão o mérito acadêmico destes, 
compreendendo a avaliação dos seguintes aspectos:

a) Currículo do candidato;

b) Histórico da graduação;

c) Sugestão de projeto de pesquisa.

5.1.2. O Currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e profissionais 
desenvolvidas pelo candidato, de acordo com o ANEXO 2 deste Edital.

5.1.3. O histórico da graduação será avaliado de forma qualitativa e quantitativa.

5.1.4. A sugestão de projeto de pesquisa será avaliada em relação à sua consistência e 
coerência, particularmente no que se refere às relações entre o problema, objeto, referencial 
teórico e metodologia. 

5.1.5. Serão disponibilizadas para a etapa seguinte do processo seletivo o número limite 
máximo de vagas equivalente a duas vezes o número de vagas oferecidas neste Edital. 
Somente os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 70%, nota de corte, poderão 
passar para ETAPA 2. A lista dos convocados para ETAPA 2 será publicada na página oficial 
do curso na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br) conforme calendário de inscrição 
(item 2.1 do presente edital). Os candidatos que passarem para ETAPA 2, que tenham 
apresentado a carta de aceite do orientador no ato da inscrição, conforme ANEXO 3, estarão 
dispensados desta etapa.5.1.6. Os candidatos classificados na ETAPA 1, que participarão da 
ETAPA 2, serão arguidos por uma banca composta por docentes do Curso, nos horários e 
locais estabelecidos pela Comissão de Seleção e divulgados na página do Curso.

5.1.7. A avaliação da primeira etapa corresponderá a:

a) Currículo: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 1 (um) na avaliação 
final;

b) Histórico da Graduação: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 2 (dois) 
na avaliação final;

c) Sugestão de Projeto de Pesquisa: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 
1 (um) na avaliação final.

5.2. ETAPA 2: ELIMINATÓRIA

5.2.1. Nesta etapa do processo seletivo será realizada uma avaliação por meio de arguição 
que versará sobre temas envolvendo a intenção de pesquisa, formação do candidato, 
conhecimentos técnico e assuntos pertinentes ao Curso de Pós-graduação, em nível Mestrado, 
em Engenharia Elétrica.

5.2.2. Os candidatos convocados para a avaliação por meio de arguição deverão comparecer 
no local, data e hora determinadas. A arguição terá duração aproximada de 30 minutos por 
candidato. A avaliação da segunda etapa corresponderá a:

a) Arguição: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez);
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b) Somente os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 70% na ETAPA 2, nota 
de corte, estarão aptos a compor a lista de aprovados.

Nota: Candidato que reside fora da grande São Paulo poderá fazer a arguição por vídeo 
conferência, cabendo ao candidato a responsabilidade de disponibilizar a sua infraestrutura de 
comunicação.

5.3. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

5.3.1. A nota final do candidato será obtida pela soma das notas com seus respectivos pesos, 
obtidas na ETAPA 1.

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

1. Maior nota de avaliação de currículo;

2. Maior nota na sugestão de projeto de pesquisa;

3. Maior nota no histórico da graduação;

4. Maior idade. 

5.3.3. O resultado final com a classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente 
das notas finais dos candidatos.

5.3.4. O resultado final com a lista de classificação dos candidatos aprovados no processo 
seletivo com as respectivas pontuações finais será divulgado na página oficial do curso 
na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br) conforme calendário de inscrição (item 2.1 do 
presente edital).

6. DA MATRÍCULA

6.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 
de Pós-graduação. O local e período de matrícula serão divulgados posteriormente, na página 
oficial da Pós-graduação da UFABC (http://propg.ufabc.edu.br), sendo que os classificados para 
matrícula deverão acessar o link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html - item “Documentos 
para Matrícula e Outras Informações”.

7. DAS BOLSAS DE ESTUDO

7.1. Os alunos do Curso que solicitaram bolsa de estudo no formulário de inscrição concorrerão 
a bolsas de estudo, da própria Universidade ou concedidas por órgãos de fomento, sob a 
administração da Coordenação do Curso. 

7.2. As bolsas serão alocadas aos alunos matriculados conforme sua disponibilidade, de acordo 
com os critérios definidos pelas agências financiadoras, pela UFABC e pela Coordenação do 
Curso.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
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a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da 
seleção;

b) Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 
Edital;

c) Não realizar à arguição na data, horário e local especificados.

8.2 Informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos 
docentes podem ser obtidas na página oficial do curso na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.
br).

8.3 Casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção.

8.4. DÚVIDAS devem ser sanadas pelo e-mail ppgee@ufabc.edu.br ou pelo site http://www.
ppgee.ufabc.edu.br

EDMÁRCIO ANTONIO BELATI
(SIAPE: 1671333)
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

ANEXO 1

Requerimento de Inscrição

Eu (nome por extenso) ___________________________________________________________
_______
requeiro minha INSCRIÇÃO no Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade 
Federal do ABC, em nível Mestrado, para ingresso previsto para fevereiro de 2014, conforme os 
dados abaixo:

Projeto de pesquisa sugerido (título): ________________________________________________
_______________

Linha de pesquisa: (   ) Sistemas Elétricos e Eletrônicos;  (   ) Modelagem e Simulação 
Computacionais.

Orientador (assinale e complete uma das alternativas) 
(   )Professor que aceitou ser o orientador
1 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(   )Sugestão de 3 (três) orientadores(as) pertencentes ao Curso:
1 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 – _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I.  DADOS PESSOAIS:  

Data de Nascimento: ______/_____/_____.   Sexo  [  ] M     [  ] F .   CPF: ___________________
__________________
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Documento de Identidade: tipo: RG [   ]  RNE [   ]  Passaporte [   ]  Nº:______________________
_______ UF: _______

Local de Nascimento: ________________________________ UF _______ País: 
______________________________

Endereço: ______________________________________________________nº __________ 
apto: ____________

Bairro: ___________________________________. Cidade: __________________CEP: 
________- ____. UF: _____

Fone: (___) _______________________  Celular: (____) 
________________________

E-mail (EM LETRA DE FORMA) ____________________________________________________
______________________

II. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA:

Nome da Instituição: _______________________________________ Data de início do Curso: 
_____/_____/_____.

Título Obtido: _____________________________________________ Data da conclusão do 
Curso: ____/_____/_____

III. DADOS PROFISSIONAIS ATUAIS:

Local de Trabalho: _____________________________________________ Data de ingresso: 
_____ /_____/ ________ 

Cargo: ______________________________________________________ Carga horária: 
_______________________
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IV. INTERESSE POR BOLSA DE ESTUDOS: [     ] SIM  [    ] NÃO

Declaro concordar com os termos do Regimento Interno da Pós-Graduação da UFABC e das 
Normas Internas do Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica.

Santo André, _______/ ________/ _______.   Assinatura: _________________________
_________________

ANEXO 2 

Pontuação de Títulos e Atuação Profissional e 
Acadêmica Valor Máximo

Formação acadêmica 7,0 pontos

Graduação na área ou em áreas correlatas ao curso

Apresentação em congressos científicos 
em áreas correlatas ao curso

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

ou /segundo diploma de graduação 

Cursos técnicos e de extensão universitária 
em áreas correlatas ao curso.

Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior

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

pela CAPES nos últimos 5 anos.

Disciplinas cursadas como aluno especial com conceito 
A ou B no Mestrado em Engenharia Elétrica da UFABC

Produção técnica, científica e literária 2,0 pontos
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Artigos completos publicados ou aceitos para 
publicação em periódicos científicos indexados

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

Capítulos de livros ou livros científicos

Artigos publicados em jornais e revistas

Experiência Profissional 1,0 ponto

Iniciação científica (por ano)

Participação em projetos de pesquisa

Experiência em monitoria (por disciplina)

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

Experiência docente em nível universitário (por ano)

Estágios profissionais em áreas 
correlatas ao curso (por ano)

Observação: A Comissão de Seleção poderá exigir os comprovantes do currículo, que 
deverão ser encaminhados no prazo solicitado.

ANEXO 3

Carta de Aceite de Orientação

Eu, __________________________________________________________________, docente 
do Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC, aceito 
orientar o candidato,_____________________________________________________, inscrito 
no processo seletivo da PGEE, Edital Nº 02/2013. Também declaro ter conhecimento do projeto 
de pesquisa do candidato e da sua formação acadêmica e aprovo conforme item 5.2.1 do 
presente edital. 

DADOS ADICIONAIS

Proposta de projeto de pesquisa sugerido pelo candidato (título):
 _____________________________________________________________

Linha de pesquisa relacionada a proposta de pesquisa:
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(   ) Sistemas Elétricos e Eletrônicos;
(   ) Modelagem e Simulação Computacionais.

I.  DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO:  

Nome:______________________________________   CPF: ____________________________

Endereço: ________________________________________nº __________ apto: ____________

Bairro: ___________________. Cidade: __________________CEP: ________- ____. UF: _____

Fone: (___) _______________________Celular: (____) ________________________

E-mail (EM LETRA DE FORMA): ___________________________________________________

II. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO DO CANDIDATO:

Nome da Instituição: ________________________Data de início do Curso: _____/_____/_____.

Título Obtido: ___________________________Data da conclusão do Curso: ____/_____/_____

III. DADOS PROFISSIONAIS ATUAIS:

Local de Trabalho: ________________________________Data de ingresso: _____ /_____/ ____

Cargo: _____________________________________ Carga horária: ______________________

Santo André, _______/ ________/ 2013.             Assinatura    _______________________

Prof.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Pós-Graduação em Engenharia Mecânica

EDITAL Nº 01/2013

Processo Seletivo para Mestrado em Engenharia Mecânica

Quadrimestre 2014.1

O curso de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 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 comprovar, na ocasião da 
solicitação de inscrição, a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, 
em áreas de ciências exatas e engenharias, até a data da matrícula no curso.
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Parágrafo único: podem participar do processo seletivo os candidatos formados no Bacharelado 
em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal do ABC.

1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, entrevista, prova 
de conhecimentos, análise do histórico da graduação e duas cartas de recomendação.

1.3. É requisito para a permanência no curso de Pós-graduação em Engenharia Mecânica 
(Mestrado) da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao quadro de orientadores 
permanentes cadastrados no programa, disponível na página http://posmec.ufabc.edu.br/
docentes.html), com ciência manifesta do respectivo orientador.

Parágrafo único: A indicação do orientador poderá ser definida até a data do início do segundo 
quadrimestre. 

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 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 09/10/2013 a 09/11/2013

Divulgação das inscrições homologadas 12/11/2013

Prazo para recurso (apenas por vício 
de forma) das inscrições indeferidas 13/11/2013

Resultado dos recursos das inscrições 14/11/2013

Prova escrita e divulgação dos 
horários das entrevistas 21/11/2013

Entrevista 26/11/2013

Divulgação do resultado final 29/11/2013

Matrícula data a ser divulgada

Ajuste de matrícula data a ser divulgada

Aprovação das matrículas data a ser divulgada

Início das aulas data a ser divulgada
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3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 20 (vinte) 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; (http://posmec.ufabc.edu.br/formularios.html).

II. Cópias 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 Lattes (preferencialmente) atualizado do candidato (http://lattes.cnpq.br);

VII. Duas cartas de recomendações (vide item 5.1.4).

(http://posmec.ufabc.edu.br/comoingressar.html)

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

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

5.1. Dos Critérios de Seleção

O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-graduação Engenharia Mecânica 
(MESTRADO) 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;

II. Entrevista;

III. Análise de currículo;

IV. Análise do Histórico escolar;

V. Análise das cartas de recomendação.

5.1.2. Prova escrita 

O exame escrito será constituído por um conjunto de questões básicas dissertativas 
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relacionadas às áreas de conhecimento ligadas ao curso de Engenharia Mecânica: 
conhecimentos básicos de mecânica dos sólidos, fenômenos de transporte, dinâmica e 
controle. Será exigido do candidato compreensão de 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.

Parágrafo único: Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo poderão 
solicitar à Coordenação da Pós-Graduação em Engenharia Mecânica a realização do exame 
escrito em sua instituição de origem. Para tanto, devem entrar em contato por meio do 
endereço eletrônico posmec@ufabc.edu.br até a data de 14 de novembro de 2013, quando 
receberão orientações a respeito.

5.1.3. Entrevista

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

5.1.4. Cartas de recomendação

As cartas de recomendação deverão ser enviadas para o e-mail selecao.pgmec.2014.1@
ufabc.edu.br diretamente pela pessoa que recomenda o candidato, preferencialmente 
através de sua conta de e-mail profissional ou institucional. O "Assunto" da mensagem 
deve ser “Recomendação – PG Mecânica – 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 consideradas 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;

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

IV.  Não apresentar-se à entrevista 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) e na página eletrônica do curso de 
Pós-graduação em Engenharia Mecânica (http://posmec.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 Engenharia Mecânica na internet, no endereço (http://
posmec.ufabc.edu.br/).
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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 indicarem a possibilidade de dedicação 
exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrerão 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.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: posmec@ufabc.edu.br

ANDRÉ FENILI
(SIAPE Nº 1604330)
Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica 

EDITAL Nº 02/2013
Seleção de Bolsista PNPD/CAPES

O curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC 
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para estágio de 
pós-doutoramento no Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD/CAPES, conforme Portaria 
No. 086 de 03 de Julho de 2013 e os critérios abaixo.

1.  DO CANDIDATO A BOLSISTA EXIGE-SE: 

Art. 1° Do candidato a bolsista exige-se:

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, conforme anexo deste 
Regulamento; 

IV – não ser aposentado ou estar em situação equiparada; 
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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.

§ 3º Os candidatos aprovados na modalidade “c” do inciso V 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 V não poderão realizar o estágio 
pós-doutoral na mesma instituição com a qual possuem vínculo empregatício.

Como avaliaremos a projeto, talvez seja desnecessário.

Art. 2º Do bolsista exige-se: 

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 ao 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.

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

Art. 3° As inscrições podem ser realizadas somente por meio de envio de toda a documentação 
requerida em forma digital para endereço de e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br, com o assunto “PNPD: 
Seleção”.

Art. 4° O candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

a) Uma carta de apresentação em que o candidato justifica seu interesse no estágio;

b) Um projeto de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na área de "Neurociência e 
Cognição”.
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c) Uma carta de aceite como supervisor direto de um dos membros permanentes do curso de 
Pós-graduação em Neurociência e Cognição. 

d) Currículo Lattes atualizado; 

e) Diploma de Doutorado ou documento emitido pela Secretaria do Programa explicitando que 
o candidato já cumpriu todas as exigências para obtenção do Título de Doutor e que aguarda 
apenas a expedição do Diploma.

f) Currículo Lattes do Supervisor. 

3. SELEÇÃO 

Art. 5° Os candidatos serão submetidos a um processo de seleção que constará de análise da 
documentação recebida por uma comissão formada por 3 docentes indicados pela Coordenação 
do PPGNC. O resultado do processo seletivo será divulgado por meio do endereço eletrônico 
http://neuro.ufabc.edu.br

Art. 6° Para a seleção dos bolsistas serão utilizados os seguintes critérios: 

a) Produção científica

b) Experiência em execução de projetos de pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico em 
áreas relevantes

c) Capacidade de trabalho interdisciplinar em equipe. 

d) Aderência temática a uma das linhas do PPGNC.

e) Viabilidade técnica, financeira e de recursos humanos de execução do projeto proposto no 
âmbito da UFABC.

f) Experiência do supervisor, evidenciada pela produtividade científica, orientação de alunos e 
coordenação de projetos.

4.  DA BOLSA e CUSTEIO

Art. 7° As bolsas concedidas no âmbito do PNPD consistem em pagamento de mensalidade para 
manutenção do bolsista, cujo valor será fixado pela CAPES.

Art. 8° Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do art. 1º, inciso V, o período de 
duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite 
máximo de 60 (sessenta) meses. Para a primeira renovação será exigida a apresentação de 
parecer de agência de fomento. 

Art. 9° Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, do art. 1º, inciso V, o período máximo de 
duração da bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação.

Art. 10° Os recursos financeiros relativos ao custeio serão repassados pela CAPES no âmbito dos 
programas de fomento aos quais estiverem vinculados os Programas de Pós-Graduação.

5.  DO CRONOGRAMA
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Período de inscrição De 04.10.2013 a 04.11.2013

Divulgação das inscrições homologadas 06 de novembro de 2013

Prazo para recursos 08 de novembro de 2013

Divulgação do resultado final 11 de novembro de 2013

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11° A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital 
e da Portaria No. 086 de 03 de Julho de 2013.

Art. 12° O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 
momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 
para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento. Não 
caberá, sob nenhuma hipótese, recurso de recurso. 

Art. 13° É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 
editais e comunicados referentes a esse processo, principalmente pelo portal do programa.

Art. 14° A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 
recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependem da UFABC.

Art. 15° Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 
Curso.
Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br

ALEXANDRE HIROAKI KIHARA
(SIAPE 1676367)
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição


