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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho Universitário – ConsUni  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 
 

 

ATO DECISÓRIO CONSUNI Nº 79, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e considerando: 

� o Art. 5º do Regimento Geral da UFABC: “O Conselho Universitário reunir-se-á 
ordinariamente uma vez em cada trimestre, e em sessão extraordinária, mediante convocação 
pelo seu presidente, por iniciativa própria ou por solicitação de um terço dos seus membros”;  

� o  parágrafo único do Art. 2º do Regimento Interno do ConsUni: “O calendário 
anual das sessões ordinárias será elaborado pela Secretaria Geral e ficará sujeito à aprovação 
do ConsUni”; e 

� as deliberações ocorridas em sua IV sessão ordinária, realizada no dia 10 de 
dezembro de 2013, 

 
DECIDE: 

 

Aprovar o calendário do Conselho Universitário (ConsUni) de  2014, conforme 
anexo. 

 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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Sessão Mês Data Evento

11 de março Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

I 18 de março Envio de pauta

25 de março Sessão ordinária

1º de abril continuação da I sessão ordinária, caso necessário

10 de junho Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

II 17 de junho Envio de pauta

24 de junho Sessão ordinária

1º de julho continuação da II sessão ordinária, caso necessário

16 de setembro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

III 23 de setembro Envio de pauta

30 de setembro Sessão ordinária

7 de outubro continuação da III sessão ordinária, caso necessário

18 de novembro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

25 de novembro Envio de pauta

IV 2 de dezembro Sessão ordinária

16 de dezembro continuação da IV sessão ordinária, caso necessário

As reuniões acontecerão das 14h às 18h

Calendário ConsUni 2014

setembro

dezembro

março

junho
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho Universitário – ConsUni  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 
 

 

ATO DECISÓRIO CONSUNI Nº 80, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e considerando 
o disposto no Art. 1º, inciso II, da Resolução ConsUni nº 19, de 6 de abril de 2009, e as 
deliberações ocorridas na continuação de sua IV sessão ordinária, realizada no dia 10 de 
dezembro de 2013, 

 

DECIDE: 

 

Aprovar a redistribuição do docente Leandro Baroni da Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), para atuar na área de Engenharia Aeroespacial, na 
UFABC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho Universitário – ConsUni  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 
 

 

ATO DECISÓRIO CONSUNI Nº 81, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e considerando 
o disposto no Art. 1º, inciso II, da Resolução ConsUni nº 19, de 6 de abril de 2009, e as 
deliberações ocorridas na continuação de sua IV sessão ordinária, realizada no dia 10 de 
dezembro de 2013, 

 

DECIDE: 

 

Aprovar a redistribuição do docente Fabiano Fragoso Costa, da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), para atuar na área de Energia, na UFABC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho Universitário - ConsUni 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 

 

RESOLUÇÃO ConsUni  Nº 131, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Aprova a Política de Propriedade Intelectual 
Transferência de Tecnologia da Universidade 
Federal do ABC. 

 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições,  considerando a necessidade de 
instituir uma política de propriedade intelectual e de transferência de tecnologia na UFABC, e de 
acordo com as deliberações ocorridas na IV sessão ordinária, realizada em 10 de dezembro de 
2013, 

 

RESOLVE: 
 
Art. 1º  Aprovar a Política de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia da UFABC, nos termos de seu Anexo. 
 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 
 
 

Santo André, 16 de dezembro de 2013. 
 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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ANEXO 
 
 

Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia da  
Universidade Federal do ABC 

 
 

Aplicação e abrangência da Política 
Entende-se por Política de Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia a 
regulamentação que deve ser aplicada à propriedade, distribuição e comercialização de direitos 
da propriedade intelectual desenvolvida na UFABC, em conformidade com a legislação vigente 
que inclui as Leis nos. 9.279/1996 (propriedade industrial), 9.456/1997 (cultivares), 9.609/1998 
(programa de computador), 9.610/1998 (direitos autorais), 10.973/2004 (inovação) e 
11.484/2007 (topografia de circuitos integrados). 
Esta Política foi concebida em virtude do interesse da UFABC na formalização da propriedade 
intelectual dos resultados das pesquisas e desenvolvimentos dos seus pesquisadores e que 
reconhece a transferência de tecnologia como uma das metas que compõem a missão da 
Universidade, sendo esta aplicável a todas as unidades da Universidade, incluindo seus Centros e 
Núcleos e válida igualmente para todos os seus servidores. 
As solicitações de abertura de processo de proteção da Propriedade Intelectual da UFABC 
deverão ser encaminhados à Agência de Inovação da UFABC (InovaUFABC) por trâmites 
estabelecidos pela mesma. 
 
Propriedade Intelectual da UFABC 

1. Pertencerá à UFABC a Propriedade Intelectual sobre os resultados de estudos, invenções, 
técnicas e desenvolvimentos gerados por qualquer pessoa que tenha relação de trabalho ou 
vínculo acadêmico com a UFABC ou que tenha recebido alguma forma de apoio, intelectual ou 
material, da UFABC, exceto nos casos previstos por esta ou por outras políticas da Universidade. 

1.1. A Propriedade Intelectual de que trata o item um (1) inclui as invenções, os modelos de 
utilidade, os desenhos industriais, as marcas, as indicações geográficas, os programas de 
computador, os cultivares, as topografia de circuitos integrados e outras tecnologias. 

1.2. De acordo com a legislação, os direitos de propriedade de criações literárias, artísticas e 
pedagógicas pertencerão aos autores. Livros e artigos acadêmicos, teses, dissertações e trabalhos 
similares terão seus direitos assignados aos autores, respeitados os acordos formais existentes 
nos casos de parceria com terceiros ou com a UFABC, para financiamento ou execução de 
trabalhos ou de pesquisas. Sempre que possível, nestas criações, deve ser mencionada a UFABC 
como a instituição ou uma das instituições do autor que se enquadre no item um (1). 

1.3. Os softwares livres, como definidos na Instrução Normativa 01/2011 SLTI/MPOG, ou 
resoluções que venham a substituí-la, eximem a UFABC de toda e qualquer responsabilidade em 
relação a essa condição, seus desdobramentos, usos e consequências. 

1.4. A decisão da forma de divulgação dos resultados de desenvolvimentos decorrentes de 
participação da UFABC, incluindo proteção intelectual, artigo acadêmico ou software livre, 
caberá ao(s) autor(es) ou inventor(es). 
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2. A UFABC, por meio do Reitor, consultados o ConsUni e a InovaUFABC, reivindicará a 
Propriedade Intelectual de invenções e/ou resultados de desenvolvimentos gerados nas seguintes 
situações: 

2.1. Comprovação inequívoca de que a realização dos trabalhos tenha ocorrido enquanto o 
servidor mantinha relação de trabalho com a Universidade e que o objeto da Propriedade 
Intelectual resulte da área de atuação do servidor; 

2.2. Os trabalhos tenham sido desenvolvidos sob a orientação de docentes da Universidade; 

2.3. Recursos da Universidade tenham sido usados no desenvolvimento dos trabalhos. 
 
3. É obrigação de todo(a) servidor(a) da Universidade que esteja envolvido(a) em atividades de 
consultoria, convênio, ou prestação de serviços de qualquer natureza com entidades externas, 
assegurar que suas atividades e/ou acordos com terceiros não estejam em conflito com as 
disposições da presente Política.  
 
4. Os direitos sobre a Propriedade Intelectual dos resultados de desenvolvimentos feitos na 
UFABC sob acordos de pesquisas financiadas por entidades externas pertencerão aos 
participantes em proporções expressamente definidas em contrato. 
 
5. Os direitos sobre a Propriedade Intelectual dos resultados de desenvolvimentos feitos na 
UFABC sob acordos de cooperação com entidades externas, que não contribuam para o 
financiamento da pesquisa, pertencerão à UFABC. 
 
6. Os direitos sobre a Propriedade Intelectual dos resultados de desenvolvimentos feitos na 
UFABC com apoio financeiro de órgãos públicos de fomento, tais como FAPESP, CNPQ e 
semelhantes, serão compartilhados entre a UFABC e estas instituições de acordo com as 
políticas adotadas por estes órgãos. 
 
7. Os direitos sobre a Propriedade Intelectual dos resultados de desenvolvimentos feitos na 
UFABC com apoio de outras Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) serão compartilhados 
entre a UFABC e estas instituições mediante acordo quanto aos percentuais. 
 
8. A UFABC, por meio do Reitor, consultados o ConsUni e a InovaUFABC, poderá ceder a 
título não-oneroso seus direitos sobre a Propriedade Intelectual de resultados de 
desenvolvimentos ou invenções de seus servidores mediante parecer da análise feita por seus 
órgãos competentes do retorno econômico e/ou da aderência do assunto ao qual se refere a 
Propriedade Intelectual com as funções e compromissos do servidor ou ainda por outro motivo 
plenamente justificado. 
9. A UFABC é responsável pelo pagamento das taxas de depósito, de pedido de exame, de 
expedição de carta patente (quando for o caso) e de manutenção dos registros das propriedades 
intelectuais das quais seja titular, salvo os casos em que existam acordos de co-titularidade ou de 
assunção formal destes encargos por outros. 
 
10. O pagamento da taxa de manutenção do registro de uma propriedade intelectual com 
titularidade da UFABC permanecerá sob sua responsabilidade por um período não menor do que 
06 (seis) anos contados a partir da sua concessão. Após este período, a manutenção do registro 
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estará condicionada ao parecer da análise feita pelo ConsUni, ouvida a InovaUFABC, das 
perspectivas de retorno econômico e/ou conveniência estratégica. 
 
11. A UFABC, por meio do Reitor, repassará aos inventores os encargos associados à 
manutenção, concedendo-lhes, ao mesmo tempo, a titularidade que lhe confere, de toda 
propriedade intelectual cuja decisão, de acordo com o que prevê o item 10, tenha sido contrária à 
sua manutenção após 6 (seis) anos, assim como quando se aplicar o disposto no item 8. 

 
Comercialização 

12. A comercialização de Propriedades Intelectuais da UFABC é uma das atribuições da 
InovaUFABC, cabendo-lhe buscar as melhores alternativas em cada caso de Transferência de 
Tecnologia, tendo como valor ressaltado nesse processo a coerência com a missão da 
Universidade e o benefício para a sociedade. 
 
13. Os processos de comercialização de tecnologia ou propriedade intelectual, bem como quanto 
à seleção e utilização de recursos externos para auxiliar na comercialização devem apresentar, 
obrigatoriamente, parecer da InovaUFABC. 
 
14. Compete ao Reitor a decisão final quanto à realização de acordos de transferência de 
tecnologia e de licenciamento dos direitos sobre a Propriedade Intelectual, respeitando e 
consultando as instituições co-titulares dos direitos quando houver, podendo ser delegadas a 
formalização dos instrumentos a outras autoridades.  
 
15. O licenciamento dos direitos sobre as Propriedades Intelectuais feito por instituições co-
titulares destes direitos a terceiros deverá contar com a concordância da UFABC, por meio do 
Reitor, ouvido a InovaUFABC. 

 
Distribuição da Receita 

16. A receita gerada pelo licenciamento da Propriedade Intelectual da Universidade deve 
constituir um forte incentivo à participação dos servidores no licenciamento de tecnologias e na 
busca de mais investimentos em pesquisas que propiciem retorno econômico à sociedade. A 
Universidade deve partilhar as receitas provenientes da comercialização de suas Propriedades 
Intelectuais com os respectivos inventores envolvidos da Universidade. 
 
17. Descontadas as despesas e taxas cabíveis, a receita total resultante de royalties será partilhada 
da seguinte forma: 1/3 (um terço) para o(s) inventor(es) e 2/3 (dois terços) para a Universidade, 
devendo este(s) autor(es) constar(em) na relação dos autores vinculados à UFABC no 
documento de registro da propriedade licenciada. 

 
Conflito de interesse e Compromisso 

18. Acordos celebrados pela UFABC e seus servidores acerca de direitos de propriedade 
intelectual, adotando-se as cautelas necessárias à garantia do conhecimento e tecnologia 
desenvolvidos, devem ser divulgados, bem como poderão ser objeto de revisão e aprovação no 
âmbito das políticas de conflitos de interesse comum da Universidade e das políticas de conflitos 
de interesse da unidade em que o servidor encontra-se lotado, caso existam. 

Boletim de serviço - 20 de dezembro de 2013 Página 13



5 

 
 

 
19. Os conflitos e casos omissos nessa Política serão resolvidos pelo ConsUni, ouvido a 
InovaUFABC, ressalvadas as competências privativas de outros órgãos. 
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RESOLUÇÃO ConsUni  Nº 132, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Aprova o Regimento Geral do Conselho do Centro de 
Matemática, Computação e Cognição (ConCMCC) 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições legais e considerando: 

� o disposto no inciso I do Art. 9º do Regimento Geral da UFABC; e 

� as deliberações ocorridas em sua IV sessão ordinária, realizada no dia 10 de dezembro de 
2013, 

 

RESOLVE: 
 
Art. 1º  Aprovar o Regimento Geral do Conselho do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (ConCMCC), conforme anexo. 
 
Art. 2º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 
 
 

Santo André, 16 de dezembro de 2013. 
 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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Regimento do Conselho do CMCC 

 

Título I 

Do Conselho do CMCC 

Art. 1º O Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição, doravante denotado 

“ConCMCC”, é o órgão colegiado deliberativo máximo do Centro de Matemática, Computação 

e Cognição da Universidade Federal do ABC, doravante denominados, respectivamente, CMCC 

e UFABC, ao qual competem os assuntos de administração, ensino, pesquisa e extensão, em 

conformidade com o estabelecido no Estatuto da UFABC, no Regimento Geral da UFABC e nas 

normas constantes deste Regimento. 

Art. 2º O ConCMCC tem independência e liberdade institucional quanto às deliberações no seu 

domínio de competência, em conformidade com o estabelecido no Estatuto da UFABC, no 

Regimento Geral da UFABC e neste Regimento. 

 

Capítulo I 

Das Competências e Atribuições 

Art. 3º  Em conformidade ao que estabelece o Art. 9 do Regimento Geral da Universidade 

compete ao Conselho de Centro: 

I.  elaborar ou modificar o seu próprio Regimento, submetendo-o à aprovação do Conselho 

Universitário; 

II.  decidir ou emitir pareceres sobre questões de ordem administrativa e disciplinar, no 

âmbito de sua competência; 

III.  aprovar o número de vagas para inscrição nas disciplinas oferecidas sob responsabilidade 

do CMCC; 

IV.   deliberar sobre o relatório anual apresentado pelo Diretor do Centro; 

V. emitir parecer, no seu âmbito, sobre os projetos pedagógicos dos cursos de graduação e 

suas alterações; 
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VI.  emitir parecer, no seu âmbito, sobre os planos de ensino das disciplinas, encaminhados 

pelas coordenações dos cursos; 

VII.  emitir pareceres, no seu âmbito, sobre as propostas de cursos novos de pós-graduação 

stricto sensu; 

VIII.  emitir pareceres, no seu âmbito, sobre projetos pedagógicos de cursos de especialização; 

IX.  propor a abertura de concurso público para preenchimento de vagas de servidores 

docentes e técnico-administrativos e dos demais processos seletivos de sua competência, 

respeitada a legislação em vigor e as normas internas; 

X. apreciar as indicações feitas pelo Diretor do Centro para coordenação de áreas ou 

atividades específicas; 

XI.  apreciar a proposta de alocação didática dos docentes do Centro, encaminhada pelas 

coordenações de cursos, com aprovação da Diretoria do Centro; 

XII.  acompanhar e apreciar o planejamento do Centro; 

XIII.  apreciar a proposta orçamentária prevista para o Centro, como subsídio à proposta 

orçamentária da Universidade; 

XIV.  propor providências de ordem acadêmica e administrativa; 

XV. exercer as demais atribuições que se incluam, de maneira expressa ou implícita, no 

âmbito de sua competência; e 

XVI.  deliberar sobre a redistribuição de docentes de ou para outras instituições submetendo-a à 

aprovação das demais instâncias competentes. 

 

Capítulo II 

Da Constituição 

Art. 4º O ConCMCC apresenta a seguinte composição:  

I. diretor do CMCC, como seu presidente; 

II.  vice-diretor do CMCC, como vice-presidente; 
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III.  representantes dos servidores docentes do Centro, com mandato de dois anos, eleitos por 

seus pares do CMCC; 

IV.  representantes dos servidores técnico-administrativos lotados no CMCC, com mandato de 

dois anos, eleitos por seus pares do CMCC; 

V. representantes do corpo discente de graduação e pós-graduação, com mandato de um ano, 

eleitos por seus pares; 

VI.  representante docente do CCNH, com mandato de dois anos, eleito por seus pares do 

respectivo centro; 

VII.  representante docente do CECS, com mandato de dois anos, eleito por seus pares do 

respectivo centro. 

§ 1º : O número de representantes do Conselho em cada categoria é definido pelo ConCMCC na 

gestão anterior, obedecendo os percentuais e quantitativos mínimos estabelecidos pelo 

CONSUNI. 

§ 2º : As inscrições são feitas por chapas, sendo um titular e seu suplente. 

Art. 5º  Os mandatos a que se refere o Artigo 4 se iniciam no dia imediatamente posterior ao 

encerramento da legislatura anterior. 

Art. 6º  Em caso de ausência ou impedimento do Conselheiro Titular compete ao seu Suplente 

assumir suas responsabilidades, prerrogativas e direitos, em conformidade com o estabelecido no 

Estatuto da UFABC, no Regimento Geral da UFABC e neste Regimento. 

 

Seção I 

Dos Conselheiros 

Art. 7º Compete aos Conselheiros Titulares em exercício as seguintes atribuições, ademais de 

outras que lhes são conferidas pelo Estatuto da UFABC, pelo Regimento Geral da UFABC e por 

este Regimento: 

I. participar das sessões, contribuindo no estudo, nas discussões e na busca de soluções para 

os problemas em discussão; 
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II.  exercer o direito de voto nas deliberações; 

III.  relatar as matérias que lhe tenham sido encaminhadas pelo Presidente do ConCMCC; 

IV.  propor, por meio da pauta, matéria-tema à deliberação do ConCMCC de interesse da 

comunidade da UFABC; 

V. propor Comissões Especiais ou Comissões Assessoras, aprovadas pelo ConCMCC; 

VI.  deliberar a respeito das indicações apresentadas pela Diretoria do CMCC de servidores 

nele lotados para a coordenação de órgãos ou atividades do próprio CMCC; 

VII.  solicitar e deliberar a respeito das indicações de servidores lotados no CMCC como 

representantes deste em órgãos da UFABC, conforme o Estatuto da UFABC, o Regimento Geral 

da UFABC e este Regimento; 

VIII.  assegurar a integridade, e a independência institucional do ConCMCC; 

IX.   destituir comissões aprovadas pelo Conselho ou seu Presidente; 

X. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da UFABC e o Regimento Geral da UFABC; 

XI.  cumprir e fazer cumprir este Regimento. 

Art. 8º O Conselheiro Titular que se ausentar a 3 (três) sessões ao longo dos últimos 12 (doze) 

meses, sem justificativa ou com justificativa rejeitada pela Presidência, perderá imediatamente 

seu mandato junto ao ConCMCC.   

Art. 9º O Conselheiro Suplente que ao longo dos últimos 12 (doze) meses não comparecer a 3 

(três) sessões nas quais se ausentou o seu respectivo Conselheiro Titular, sem justificativa ou 

com justificativa rejeitada pela Presidência,  perderá imediatamente seu mandato junto ao 

ConCMCC. 

Art. 10 Quando o Conselheiro Titular eleito não puder comparecer a uma sessão do ConCMCC, 

convocada conforme os termos deste Regimento, deve comunicar essa impossibilidade e 

justificar sua ausência à Secretaria do ConCMCC. 

§ 1º O Suplente eleito que não puder comparecer a sessão do ConCMCC, quando da ausência do 

respectivo Conselheiro Titular eleito, deve comunicar a impossibilidade e justificar sua ausência 

à Secretaria do ConCMCC, não sendo admitida a alegação de desconhecimento da realização da 

sessão.  
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§ 2º A justificativa de ausência do Presidente do Conselho deve ser apreciada pelo Vice-

Presidente do Conselho. Se a justificativa da ausência for rejeitada, o Presidente poderá requerer 

que ela seja submetida à deliberação do plenário do Conselho.  Neste caso, a ausência será 

considerada justificada se votada favoravelmente pela maioria simples dos presentes. 

§ 3º A justificativa de ausência à sessão do ConCMCC deve ser entregue à secretária do 

ConCMCC, em prazo máximo que se encerra com a convocação da sessão imediatamente 

subsequente àquela na qual se deu a ausência. 

§ 4º A aceitação da justificativa de ausência em sessão do ConCMCC é atribuição da Presidência 

do Conselho e, se ela a rejeitar, pode o interessado recorrer ao Plenário do Conselho. A 

justificativa de ausência será considerada aprovada se votada favoravelmente pela maioria 

simples dos presentes ao Plenário que julgar o recurso. 

§ 5º A justificativa e sua aceitação devem constar na ata da sessão ordinária imediatamente 

subsequente àquela na qual se deu a ausência. 

§ 6º A perda de mandato do Conselheiro Titular ou do seu respectivo Suplente, por motivo de 

ausência a sessões do ConCMCC, é identificada e declarada pela Presidência do ConCMCC, 

devendo ser comunicada na sessão ordinária subsequente e constar na ata da sessão. 

§ 7º A perda de mandato de Conselheiro Titular ou do seu respectivo Suplente, por motivo de 

ausência a sessões do ConCMCC, tem efeito após a publicação da ata da sessão na qual consta a 

declaração, ou  do ato editado com este fim específico pela Presidência do ConCMCC. 

§ 8º O Conselheiro que perder seu mandato por faltas não justificadas, ficará impedido de se 

candidatar para a próxima legislatura. 

Art. 11 No caso de vacância plena apurada para qualquer uma das representações no ConCMCC 

a que se referem os incisos III a VII do Art. 4, o ConCMCC deve instituir processo eleitoral para 

a escolha de Conselheiros Titulares e respectivos Suplentes para substituir o vago de 

representação, conforme o Estatuto da UFABC, o Regimento Geral da UFABC e este 

Regimento. 

§ 1º O mandato dos representantes eleitos na hipótese descrita no caput terá duração equivalente 

ao tempo restante de mandato da correspondente representação em vacância. 
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§ 2º O ConCMCC poderá deliberar por não realizar processo eleitoral para a escolha de 

representantes, permanecendo o vago de representação, no caso de clara incompatibilidade de 

prazos para a realização de eleições. 

 

Seção II 

Da Eleição 

Art. 12 A eleição para o ConCMCC realiza-se em conformidade com o Estatuto da UFABC, o 

Regimento Geral da UFABC, atos específicos vigentes dos Órgãos deliberativos da UFABC e 

este Regimento. 

§ 1º O ConCMCC instituirá a Comissão Eleitoral responsável pela condução do processo de 

eleição dos representantes docentes, dos técnico-administrativos e dos discentes de graduação e 

de pós-graduação, bem como de seus suplentes, para a composição do ConCMCC. 

§ 2º As normas serão elaboradas pela Comissão e submetidas à aprovação do ConCMCC. 

§ 3º A Comissão será nomeada por Portaria da Diretoria, na qual constarão os nomes dos 

membros e as datas de início e término dos trabalhos. 

Art. 13 O mandato de Conselheiro eleito Titular do ConCMCC pode ter apenas uma única 

renovação consecutiva, em conformidade com o Estatuto da UFABC, o Regimento Geral da 

UFABC e este Regimento. 

Parágrafo único. Um Conselheiro eleito com exercício definitivo de mandato de Conselheiro 

Titular por período igual ou maior que dois terços do período de mandato da categoria de 

representação no ConCMCC, para efeito de renovação consecutiva de mandato, é considerado 

Conselheiro eleito Titular do ConCMCC. 

 

Capítulo III 

Da Presidência do Conselho 

Art. 14 O Diretor do CMCC é o Presidente nato do Conselho. 

Art. 15 O Vice-Diretor do CMCC é o Vice-Presidente nato do Conselho. 
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Art. 16 Compete ao Presidente do Conselho, além de outras atribuições que lhe são conferidas 

por este Regimento: 

I. convocar as sessões ordinárias e extraordinárias do Conselho; 

II.  proceder ao juízo de admissibilidade dos processos encaminhados ao Conselho; 

III.  dirigir as discussões, concedendo a palavra aos Conselheiros, decidindo questões de 

ordem, coordenando os debates e neles intervindo para esclarecimentos, colocar em votação os 

assuntos discutidos e anunciar a decisão;  

IV.  contribuir com o estudo, o esclarecimento e as deliberações das matérias em debate;  

V. dirigir os processos de votação; 

VI.  cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho; 

VII.  cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

VIII.  assinar e expedir correspondência em nome do Conselho;  

IX.  instituir Comissões Especiais aprovadas pelo Conselho; 

X. instituir Comissões Assessoras aprovadas pelo Conselho;  

XI.  por aprovação da maioria, solicitar a emissão de parecer por qualquer órgão da UFABC, 

quando se tratar de assunto complexo ou controverso;  

XII.  por aprovação da maioria, indicar os relatores dos assuntos que serão debatidos pelo 

Conselho; 

XIII.  prestar informações, quando solicitado, aos órgãos de controle interno, externo e judicial; 

XIV.  baixar atos das decisões de teor normativo, bem como expedir ofícios para o 

cumprimento das deliberações; 

XV. dar posse aos membros do Conselho e a seus respectivos suplentes; 

XVI.  identificar e declarar ao Conselho a perda de mandato de Conselheiro em exercício de 

Conselheiro Titular; 

XVII.  aprovar ad referendum, no disposto neste Regimento, matéria de competência de 

deliberação do Conselho e comunicar imediatamente aos Conselheiros Titulares do ConCMCC;  
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XVIII.  informar aos Conselheiros acerca de qualquer período de ausência do Presidente ou do 

Vice-Presidente do Conselho e o não exercício de suas funções e atribuições; 

XIX.  analisar, retificar e aprovar texto de ata de sessão do Conselho e comprometer-se em 

assegurar a correção e a veracidade do texto de ata aprovada; 

XX. assegurar a publicação e a divulgação da ata de cada sessão do Conselho; 

XXI.  assegurar a publicação e divulgação dos atos do Conselho; 

XXII.  assegurar a integridade, e independência institucional do Conselho; 

XXIII.  rejeitar, de maneira preliminar, as proposições contrárias ao Estatuto da UFABC e ao 

Regimento Geral da UFABC; 

XXIV.  aprovar a pauta das sessões do Conselho quanto a matérias-tema, Informes, Ordem do 

Dia e Expediente; 

Parágrafo único. Quando o Presidente não aprovar algum assunto da pauta, deve apresentar 

uma justificativa circunstanciada. 

Art. 17 Em caso de impedimento temporário do Presidente, o Vice-Presidente assume suas 

funções e este exercício deve ser imediatamente comunicado aos Conselheiros. 

§ 1º Em caso de impedimento do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho, assume a 

Presidência o Conselheiro Titular pertencente à categoria docente de maior grau e este exercício 

deve ser imediatamente comunicado aos Conselheiros. 

§ 2º Havendo empate, dentre os empatados pelo critério anterior, assume aquele com o maior 

número de dias de magistério na UFABC.  

§ 3º Permanecendo o impasse, assume o mais velho, dentre os remanescentes dos empates 

anteriores. 

Art. 18 Se o Presidente do Conselho ficar impedido definitivamente de exercer seu mandato, por 

perda do cargo ou renúncia, o Vice-Presidente do Conselho assume a Presidência até a eleição 

do próximo Diretor de Centro.  

Parágrafo único. Em caso de impedimento definitivo do Presidente e do Vice-Presidente do 

Conselho, assume a Presidência do Conselho outro Conselheiro Titular, obedecendo aos critérios 

estabelecidos nos Parágrafos 1, 2 e 3 do Artigo 17, até o final do mandato ou até a eleição de 
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uma nova diretoria do CMCC e este exercício deve ser imediatamente comunicado aos 

Conselheiros. 

Capítulo IV 

Da Secretaria do Conselho 

Art. 19 A Secretaria do ConCMCC é exercida pela Secretária Executiva nomeada para este fim 

pelo Diretor do CMCC,  a quem compete: 

I. coordenar, administrativamente, todos os trabalhos do ConCMCC; 

II.  organizar, para aprovação do Presidente do ConCMCC, a pauta das sessões ordinárias e 

extraordinárias; 

III.  tomar providências administrativas necessárias à instalação das sessões do ConCMCC; 

IV.  receber, examinar, distribuir e expedir a documentação e correspondência do ConCMCC; 

V. encaminhar, à Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFABC, o registro de dados e 

informações deliberadas para fins de divulgação; 

VI.  em sessão, auxiliar e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Presidente da 

Mesa e pelos seus membros; 

VII.  promover a instrução dos processos, fazer cumprir as diligências determinadas pelo 

ConCMCC e encaminhá-las aos interessados, dando ciência dos despachos e decisões proferidos 

nos respectivos processos; 

VIII.  elaborar as sinopses e as atas referentes aos trabalhos das sessões do ConCMCC, assim 

como aos atos que serão apreciados e assinados pelo ConCMCC; 

IX.  propor o calendário anual das sessões ordinárias para deliberação do ConCMCC; 

X. manter arquivo atualizado e disponível dos atos do ConCMCC; 

XI.  encaminhar aos Conselheiros designados relatores, com antecedência mínima de 5 

(cinco) dias úteis, a convocação, a descrição do assunto a ser incluído na pauta da sessão e as 

cópias dos principais documentos que integram cada processo, informando, em cada caso, o 

gestor responsável pelo fornecimento de esclarecimentos complementares; 

XII.  secretariar as sessões do ConCMCC; 
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XIII.  executar os trabalhos necessários à reprodução, divulgação e arquivamento das sinopses 

e atas; 

XIV.  manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos do ConCMCC; 

XV. providenciar, quando solicitado pelo Presidente do ConCMCC, a convocação ou convite 

de funcionários e membros de outros órgãos colegiados para as sessões do ConCMCC; 

XVI.  encaminhar, quando solicitado, extratos ou transcrições de atas para registro; 

XVII.  prestar informações e documentos, quando solicitados pelos membros dos demais 

Conselhos da UFABC, auditores do Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União 

ou Auditoria Interna; 

XVIII.  prover os meios necessários para o funcionamento do ConCMCC; 

XIX.  encaminhar a ata aos Conselheiros, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 

horas da sessão ordinária subseqüente; 

XX. manter arquivo digital atualizado e disponível das comissões criadas e seus membros 

pelo período determinado pela legislação federal; 

XXI.  A pauta de cada reunião do ConCMCC deverá ser encaminhada aos conselheiros com 

antecedência mínima de 48 horas. 

 

Capítulo V 

Das Comissões Especiais e Comissões Assessoras 

Art. 20 As Comissões Especiais e as Comissões Assessoras são instituídas por Resoluções 

específicas do ConCMCC, conforme este Regimento, determinando explicitamente suas 

condições de mandato quanto: 

I. à finalidade e às atribuições específicas; 

II.  à justificativa de existência e nomeação; 

III.  ao período de existência e à extinção; 

IV.  à indicação e designação de membros, ao membro presidente da Comissão Especial 

ou Comissão Assessora; 
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V. à extensão de convidar ou convocar órgãos ou membros de colegiados próprios do 

CMCC; 

VI.  às atribuições particulares, à extensão de convidar órgãos ou membros de colegiados 

da UFABC; 

VII.  aos recursos materiais e humanos; 

VIII.  plano de atividades conforme a matéria-tema. 

Art. 21 As Comissões Especiais e as Comissões Assessoras são instituídas conforme propositura 

da Presidência do ConCMCC ou de Conselheiros, e por aprovação mediante voto da maioria dos 

Conselheiros presentes na sessão e com direito a voto. 

§ 1º As Comissões Especiais e Assessoras têm duração, matéria-tema e existência estabelecidos 

pelo ConCMCC, nos termos deste Regimento, sendo permitida prorrogações por aprovação do 

ConCMCC, as quais são registradas na ata da sessão. 

§ 2º É vedado ao Presidente do ConCMCC ser membro de Comissão Especial ou de Comissão 

Assessora. 

 

Capítulo VI 

Dos Atos do ConCMCC 

Art. 22 As deliberações do ConCMCC serão formalizadas mediante atos, sendo cada qual 

denominado Ato Decisório, Resolução, Parecer, Recomendação ou Moção. 

§ 1º Ato Decisório é o ato pelo qual o ConCMCC emite aprovação sobre assuntos que lhe 

compete aprovar. 

§ 2º Resolução é o ato pelo qual o ConCMCC fixa normas. 

§ 3º Parecer é o ato pelo qual o ConCMCC se pronuncia sobre qualquer matéria que lhe seja 

submetida, sem ter caráter de fixar normas ou aprovação. 

§ 4º Recomendação é o ato pelo qual o ConCMCC apresenta sugestão a outros órgãos, internos 

ou externos, no interesse do CMCC e da UFABC. 
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§ 5º Moção é a forma pela qual o ConCMCC expressa apoio, congratulações, repúdio, 

preocupação ou outras manifestações equivalentes, mediante seu registro em ata. 

Art. 23 As deliberações divulgadas como “Atos do ConCMCC” serão assinadas pelo Presidente 

do ConCMCC e expedidas, por escrito, com data e numeração ordinal sequencial para cada 

modalidade de ato. 

Art. 24 A expedição, a publicação e a divulgação dos atos do ConCMCC serão efetuadas nos 

meios de comunicação disponíveis na UFABC, vigorando seus efeitos a partir da data da sua 

publicação. 

Art. 25 As moções serão submetidas ao ConCMCC independentemente de prévia inclusão no 

Expediente ou na Ordem do Dia. 

 

Capítulo VII 

Da Reconsideração e do Recurso a Atos do ConCMCC 

Art. 26 De uma deliberação e decisão do ConCMCC declarada por escrito e pública, inscrita em 

ata de sessão do ConCMCC ou formalizada por meio de um ato, cabe solicitação de 

reconsideração ao próprio ConCMCC, nos termos deste Regimento. 

§ 1º Será admitida somente uma solicitação de reconsideração ao ConCMCC a respeito de uma 

deliberação e decisão do próprio ConCMCC. 

§ 2º A solicitação de reconsideração deve ser endereçada à Presidência do  ConCMCC após a 

divulgação da ata aprovada daquela sessão na qual aconteceu a deliberação e a decisão objeto de 

reconsideração, ou após a sua publicação. 

§ 3º O prazo para solicitação de reconsideração a respeito de uma deliberação e decisão do 

ConCMCC é de duas sessões ordinárias imediatamente subsequentes após a sua publicação. 

Art. 27 A solicitação de reconsideração deve ser endereçada à Presidência do ConCMCC que 

julgará sua admissibilidade.  

§ 1º Admitida a reconsideração, o pleito e a matéria tema solicitados devem constar na pauta, no 

segmento Ordem do Dia, da sessão ordinária imediatamente subsequente à data da admissão. 
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§ 2º A Presidência do ConCMCC, a seu juízo, pode convocar uma sessão extraordinária 

específica para apreciação desta matéria. 

Art. 28 As solicitações de reconsideração a decisões do ConCMCC, quando não forem acolhidas 

pela Presidência do ConCMCC, a critério do solicitante, poderão ser encaminhadas à Comissão 

de Ética ou a instâncias superiores da UFABC. 

 

Capítulo VIII 

Da Reforma do Regimento 

Art. 29 O Regimento do ConCMCC é reformado, modificado, ou aditado por força impositiva 

do Estatuto da UFABC, do Regimento Geral da UFABC, de deliberações do Conselho 

Universitário ou do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFABC. 

Art. 30 O Regimento do ConCMCC é reformado, modificado, ou aditado intencional e 

diretamente por iniciativa do próprio ConCMCC, nos termos deste Regimento, e posteriormente 

submetido a aprovação do Conselho Universitário da UFABC, conforme o Estatuto da UFABC e 

o Regimento Geral da UFABC. 

Parágrafo único. A votação de reforma, modificação ou aditamento do Regimento do 

ConCMCC realiza-se por proposta específica individual para cada matéria tema deste 

Regimento, formalizadas individualmente em sessão do ConCMCC para votação. 

Art. 31 Na votação a respeito de propostas específicas de modificação deste Regimento há a 

exigência de concordância por voto nominal registrado de no mínimo dois terços dos 

Conselheiros Titulares ou em exercício definitivo de mandato de Conselheiro Titular obtidos em 

sessão específica do ConCMCC. 

Art. 32 A reforma, a modificação ou o aditamento deste Regimento é estabelecida, formalizada e 

declarada por ato específico encaminhado ao Conselho Universitário para aprovação. 

Art. 33 As reformas, modificações ou aditamentos ao Regimento do ConCMCC entram em 

vigor após a sua aprovação pelo Conselho Universitário.  

Parágrafo único. Após a sua aprovação pelo Conselho Universitário, o Regimento consolidado 

do ConCMCC será divulgado em meio próprio do CMCC. 
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Capítulo IX 

Das Sessões do ConCMCC 

Art. 34 O ConCMCC reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada mês, com exceção do mês de 

janeiro, segundo o calendário anual das sessões ordinárias, relativo ao calendário acadêmico da 

UFABC e, extraordinariamente, mediante convocação por iniciativa própria de seu Presidente 

ou, ainda, por solicitação da maioria absoluta de seus membros. 

Parágrafo único. O calendário anual das sessões ordinárias será proposto pela Presidência do 

ConCMCC e deve ser aprovado pelo ConCMCC. 

Art. 35 As sessões serão convocadas com a antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 

em documento enviado pelo Presidente do ConCMCC, por sua própria iniciativa ou por 

solicitação da maioria dos seus membros, mediante indicação da pauta de assuntos a serem 

considerados na sessão. 

Parágrafo único. A antecedência de quarenta e oito horas poderá ser abreviada, e a indicação da 

pauta poderá ser omitida, quando ocorrerem motivos excepcionais que devem ser justificados no 

documento de convocação ou ao início da sessão, desde que a justificativa seja aceita pela 

maioria dos membros do ConCMCC. 

Art. 36 O ConCMCC reúne-se em sessão com a presença da metade mais um dos Conselheiros 

com direito a voto, salvo nos casos especiais previstos no Estatuto da UFABC, no Regimento 

Geral da UFABC, ou neste Regimento. 

Art. 37 O ConCMCC delibera pelo voto da metade mais um dos presentes, salvo nos casos 

especiais previstos no Estatuto da UFABC ou no Regimento Geral da UFABC, ou neste 

Regimento. 

Art. 38 Na falta ou no impedimento do Presidente do ConCMCC e do seu substituto legal, a 

Presidência da Mesa será exercida por outro Conselheiro presente à sessão, seguindo os critérios 

estabelecidos nos Parágrafos 1, 2 e 3 do Artigo 17. 

Art. 39 As sessões do ConCMCC serão numeradas sequencialmente, com renovação numérica 

anual. 
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Parágrafo único. As sessões ordinárias e extraordinárias terão numerações independentes, 

respeitando o caput. 

Art. 40 As sessões estarão sempre abertas a toda a comunidade universitária da UFABC. 

Art. 41 As sessões ordinárias do ConCMCC têm duração limitada de 4 (quatro) horas. 

§ 1º Sessões ordinárias que excedam a duração máxima estabelecida deverão ser interrompidas 

pela Presidência da Mesa.  

§ 2º Se algum assunto urgente da Ordem do Dia não for deliberado na sessão interrompida, a 

Presidência do ConCMCC convocará, em prazo máximo de cinco dias úteis após a data da 

sessão original, a continuidade de sessão ordinária interrompida. 

§ 3º Em situações de excepcionalidade, uma reunião extraordinária poderá ser convocada 

imediatamente para a continuidade dos trabalhos desde que haja a aprovação da maioria simples 

dos Conselheiros em exercício de mandato de Conselheiro titular presentes à sessão. 

§ 4º Nas sessões convocadas para a continuidade de sessões originais interrompidas, a pauta da 

convocação será exatamente a pauta da sessão interrompida, exceto pelas deliberações 

acontecidas e, se for o caso, informes da Presidência do ConCMCC e dos Conselheiros. 

§ 5º A sessão original do ConCMCC e suas continuidades têm uma única identificação de ata, 

segmentada em partes independentes e a cada parte própria corresponde uma ata específica das 

continuações da sessão. 

§ 6º A realização da continuidade da sessão do ConCMCC interrompida deve realizar-se 

necessariamente no período que antecede a sessão ordinária imediatamente subsequente. 

Art. 42 A suspensão de convocação para sessão do ConCMCC pode ser requerida por 

propositura da Presidência do ConCMCC ou propositura da maioria simples dos Conselheiros 

Titulares ou em exercício de mandato definitivo de Conselheiro Titular, por meio de 

comunicação pública. 

§ 1º A sessão do ConCMCC, referente à convocação suspensa, deve realizar-se dentro do prazo 

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da sessão da convocação original 

suspensa. 
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§ 2º A ata de uma sessão correspondente à convocação anteriormente suspensa deve ter 

necessariamente inscrita a referência da suspensão, a justificativa para a suspensão e a autoria da 

propositura de suspensão da sessão. 

 

Capítulo X 

Da Mesa da Sessão 

Art. 43 A Mesa da sessão do ConCMCC compõe-se necessariamente de um Presidente e um 

Secretário. 

Art. 44 A Presidência da Mesa da sessão ordinária ou extraordinária do ConCMCC é exercida 

de modo nato pelo Presidente do ConCMCC. 

§ 1º Na ausência ou impedimento do Presidente do ConCMCC, a Presidência da sessão ordinária 

ou extraordinária do ConCMCC é exercida de modo nato pelo Vice-Presidente do ConCMCC e 

este exercício temporário deve constar explicitamente em Ata. 

§ 2º Na ausência, ou no impedimento, do Presidente e do Vice-Presidente do ConCMCC, a 

Presidência da Mesa da sessão é exercida por outro Conselheiro Titular ou em exercício 

definitivo de Conselheiro Titular, seguindo os critérios estabelecidos nos Parágrafos 1, 2 e 3 do 

Artigo 17. Este exercício temporário deve constar explicitamente em ata. 

Art. 45 O quórum mínimo para a abertura e deliberações em uma sessão do ConCMCC é o da 

maioria simples dos Conselheiros em exercício de mandato de Conselheiro titular, salvo nos 

casos especiais previstos no Estatuto da UFABC, no Regimento Geral da UFABC ou neste 

Regimento. 

Parágrafo único. As deliberações do ConCMCC ocorrem pelo voto da maioria simples dos 

Conselheiros em exercício de mandato de Conselheiro titular presentes na sessão, salvo nos 

casos especiais previstos no Estatuto da UFABC, no Regimento Geral da UFABC ou neste 

Regimento. 

Art. 46 Compete à Presidência da Mesa, quando em sessão do ConCMCC, ademais de outras 

responsabilidades que são conferidas por este Regimento, as seguintes atribuições: 

I. cumprir e fazer cumprir o Estatuto da UFABC e o Regimento Geral da UFABC; 
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II.  cumprir e fazer cumprir este Regimento do ConCMCC; 

III.  identificar a presença em sessão dos Conselheiros em exercício de Conselheiro Titular ou 

se for o caso, de Suplentes em exercício temporário de Conselheiro Titular; 

IV.  identificar e declarar se o número de Conselheiros em exercício de Conselheiros Titulares 

é igual ou maior que o quórum mínimo necessário para a realização da sessão do ConCMCC; 

V. realizar e zelar pelo controle de presença de Conselheiros à sessão; 

VI.  assegurar o bom andamento das sessões; 

VII.  identificar e declarar, quando da realização de uma votação, se há o número de 

Conselheiros em exercício de Conselheiros Titulares igual ou maior que o quorum mínimo 

necessário para a realização de uma sessão do ConCMCC; 

VIII.  identificar, declarar e justificar a inadmissibilidade de propostas e procedimentos 

contrários ao Estatuto da UFABC, ao Regimento Geral da UFABC e a este Regimento; 

IX.  orientar e coordenar os debates, concedendo a posse da palavra aos Conselheiros 

Titulares, decidindo questões de ordem e procedimento, e intervindo nos debates para 

esclarecimentos; 

X. exercer nas votações do ConCMCC, quando for o caso, o voto de qualidade; 

XI.  enunciar publicamente a formulação das propostas encaminhadas à votação; 

XII.  dirigir o processo de votação das matérias temas debatidas; 

XIII.  estabelecer os procedimentos específicos e a modalidade de votação de uma matéria tema 

conforme este Regimento; 

XIV.  totalizar os votos e anunciar publicamente o resultado da votação e a correspondente 

decisão do ConCMCC. 

Art. 47 Em sessão do ConCMCC, está impedido de participar da Mesa o Conselheiro em 

exercício de Conselheiro Titular quando estiver em debate ou votação matéria tema de causa 

própria, ou de interesse pessoal seu ou de parente até segundo grau, consanguíneo ou afim. 
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Capítulo XI 

Da Pauta 

Art. 48 Podem solicitar pleitos para deliberação do ConCMCC, diretamente à Secretaria do 

ConCMCC ou por meio de um Conselheiro, ou respectivo Suplente, em exercício de mandato 

definitivo de Conselheiro Titular do ConCMCC, nos termos deste Regimento: 

I. docentes e servidores técnico-administrativos lotados no CMCC ou em outros Centros e 

Órgãos da UFABC; 

II.  discentes de pós-graduação regularmente matriculados em programa de pós-graduação da 

UFABC; 

III.  discentes de graduação regularmente matriculados em bacharelados ou licenciaturas da 

UFABC; 

IV.  membros da comunidade universitária da UFABC. 

Parágrafo único. A solicitação de pleito ao ConCMCC compõe-se do texto escrito que declara a 

própria solicitação e dos documentos necessários para o juízo de admissibilidade, a instrução da 

relatoria e a sua deliberação pelo ConCMCC. 

Art. 49 Pleitos endereçados à Presidência do ConCMCC são objeto de análise e juízo de 

admissibilidade de pauta por parte da Presidência do ConCMCC que pode admiti-las ou recusá-

las, apresentando ao pleiteante, por escrito, sua decisão e os argumentos que a embasaram. 

§ 1º A Presidência do ConCMCC, em caráter de assessoria, pode indicar Conselheiros eleitos, ou 

Suplentes eleitos, para realizar previamente a análise de admissibilidade de pleito endereçado ao 

ConCMCC. 

§ 2º Os pleitos não admitidos tem necessariamente a sua recusa justificada e notificada ao 

solicitante pela Presidência do ConCMCC, no período máximo de cinco dias úteis após o seu 

recebimento. 

§ 3º Cabe recurso à própria Presidência do ConCMCC contra a não admissibilidade de pleito 

sobre uma determinada matéria tema. 

§ 4º Se a Presidência do ConCMCC mantiver a decisão impugnada, o recurso deve ser 

submetido à deliberação do plenário do Conselho. 
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Art. 50 Os documentos que o pleiteante julgar necessários à instrução inicial de qualquer matéria 

tema apreciada pelo ConCMCC devem ser enviados à Secretaria do ConCMCC com 

antecedência mínima de sete dias úteis da data de convocação da sessão. 

§ 1º No caso de matérias tema de relevância e urgência, apreciadas em sessões extraordinários 

do ConCMCC, o período para o recebimento da documentação poderá ser alterado a critério da 

Presidência do ConCMCC.  

§ 2º A não observância dos prazos de entrega da documentação necessária a instrução do 

processo pode levar a retirada de matéria tema da pauta por decisão da Presidência do 

ConCMCC ou da maioria de seus membros. 

Art. 51 A pauta de uma sessão ordinária do ConCMCC é segmentada nas seguintes partes 

constituintes: 

I. Informes da Presidência do ConCMCC e da Diretoria do CMCC; 

II.  Informes dos Conselheiros do ConCMCC; 

III.   Ordem do Dia; 

IV.   Expediente. 

§ 1º As matérias tema encaminhados pela primeira vez ao ConCMCC, pertencem ao segmento 

Expediente e são objeto de debate e, posteriormente, em sessão ordinária subsequente, podem 

constituir a Ordem do Dia para  deliberação. 

§ 2º A Presidência da Mesa pode alterar a ordem de apreciação das matérias tema elencadas na 

pauta da sessão ou ainda o seu segmento mediante justificativa e aprovação da maioria dos 

Conselheiros presentes com direito a voto.  

§ 3º A deliberação sobre cada matéria tema pertencente à Ordem do Dia segue os seguintes 

estágios processuais: relatoria, debate e votação.  

Art. 52 A pauta de uma sessão extraordinária do ConCMCC segmenta-se nas seguintes partes 

constituintes: 

I. Informes da Presidência do ConCMCC e da Diretoria do CMCC; 

II.  Informes dos Conselheiros; 
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III.  Ordem do Dia. 

Parágrafo único. Em sessão extraordinária, a Ordem do Dia referente à pauta compõe-se de 

uma única matéria tema para deliberação do ConCMCC. 

 

Capítulo XII 

Da Relatoria 

Art. 53 Cada assunto de pauta será apresentado por um ou mais relatores indicados pelo 

Presidente do ConCMCC para cumprir essa tarefa. 

§ 1º Os relatores indicados não necessitam ser membros do ConCMCC. 

I. no Expediente, o relator deve ser um membro da comunidade universitária da UFABC; 

II.  na Ordem do Dia, o relator deve ser um membro do ConCMCC. 

§ 2º Na escolha dos relatores, o Presidente do ConCMCC deverá observar o princípio de evitar 

que o assunto seja relatado pelo seu próprio autor ou proponente. 

§ 3º O relator indicado poderá solicitar informações e esclarecimentos junto ao Presidente e ao 

Secretário da Mesa sobre o assunto em pauta. 

§ 4º O relator terá uso da palavra pelo tempo máximo de 10 (dez) minutos, exceção feita aos 

casos em que o Presidente conceder, a seu critério e por sua iniciativa, tempo adicional. 

 

Capítulo XIII 

Da Disciplina e da Discussão 

Art. 54 Ao término de um relato, o assunto será colocado em discussão pelo Presidente da Mesa 

e o Secretário da Mesa passará a anotar sequencialmente os nomes daqueles Conselheiros 

presentes à sessão que desejam fazer uso da palavra, gerando uma lista ordenada de inscrições 

para posse da palavra. 

§ 1º O Presidente dará a palavra aos solicitantes, respeitando a ordem da lista de inscrições. 
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§ 2º Quem estiver de posse da palavra deverá ser ouvido com atenção e em silêncio, até a sua 

conclusão, que será informada ao Presidente. 

§ 3º O tempo máximo de uso da palavra é de 3 (três) minutos, exceção feita aos casos em que o 

Presidente conceder, a seu critério e por sua iniciativa, tempo adicional. 

§ 4º A palavra, com foco exclusivo no assunto em pauta, deve ser usada para: 

I. prestar informações e/ou esclarecimentos; 

II.  fazer uma reflexão ou desenvolver um raciocínio; 

III.  pedir um esclarecimento, caso em que quem tem a palavra deve dizer a quem pede o 

esclarecimento: 

a) a pessoa solicitada terá então momentaneamente a palavra, com o único propósito de 

prestar os esclarecimentos solicitados; 

b) ao término do esclarecimento, a palavra volta a quem a detinha. 

IV.  formular uma proposta; 

V. ceder o direito de seu uso a qualquer membro da universidade, dentro das regras 

estabelecidas neste Regimento. 

Art. 55 Qualquer membro do ConCMCC pode solicitar um aparte a quem tem a palavra, desde 

que esse aparte se destine a prestar ou pedir esclarecimentos, visando sempre a clareza e a 

completude do raciocínio de quem tem a palavra. 

§ 1º Quem tem a palavra pode ou não conceder o aparte e quem o solicitou deve respeitar a 

decisão de quem tem a palavra. 

§ 2º Apartes devem ser limitados a 1 (um) minuto e não devem ser solicitados para oferecer 

contrapontos ou manifestar discordâncias pois, para isso, há a lista de inscrições. 

§ 3º Não serão permitidos apartes de apartes. 

§ 4º Ao término de um aparte, a palavra volta a quem a detinha. 

Art. 56 Questões de ordem podem ser levantadas a qualquer momento e devem ser dirigidas ao 

Presidente da Mesa nos seguintes casos: 
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I. pela observação do Regimento Geral da UFABC, por exemplo, solicitando verificação de 

quorum; 

II.  pela organização dos trabalhos, por exemplo: 

a) solicitando o fim de conversas paralelas que prejudiquem o acompanhamento da 

discussão; 

b) alertando a Mesa de que há confusão quanto à posse da palavra; 

c) alertando a Mesa para a perda de foco do assunto em pauta; 

d) solicitando, por motivo justificado, o fim das discussões e a urgência na conclusão 

do assunto; 

III.  pela manutenção do respeito, por exemplo, no caso de citação pessoal supostamente 

ofensiva por quem detinha a palavra; 

IV.  em qualquer outra circunstância de ordem acatada pelo Presidente da Mesa. 

 

Parágrafo único. A decisão de acatar ou não qualquer questão de ordem cabe unicamente ao 

Presidente e à sua decisão não cabe recurso. 

Art. 57 Todas as eventuais discordâncias de interpretação referentes às disciplinas da relatoria e 

da discussão serão arbitradas unicamente pelo Presidente da Mesa e a estas arbitragens não 

cabem recursos. 

Art. 58 Encerrados os debates, não será permitido o uso da palavra, exceto para encaminhar a 

votação e pelo prazo máximo de 3 (três) minutos. 

Art. 59 A Mesa só considerará as propostas encaminhadas quando secundadas por, pelo menos, 

mais um membro do ConCMCC. 

Art. 60 Cabe ao Presidente da Mesa a organização e a ordenação das propostas encaminhadas à 

Mesa para votação. 

Art. 61 Antes de submeter uma proposta para votação, o Presidente da Mesa, ou alguém por ele 

designado, deve enunciar a proposta com clareza e, em seguida, deve consultar o ConCMCC a 

respeito do completo entendimento da proposta que será votada. 
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Capítulo XIV 

Do Voto 

Art. 62 O voto  poderá ser simbólico, nominal ou secreto. 

§ 1º No voto simbólico, o Presidente considerará aprovada a matéria na ausência de 

manifestação em contrário dos Conselheiros. 

§ 2º No voto nominal, o Presidente solicitará que cada Conselheiro se manifeste e serão 

registrados em ata o número de votos favoráveis, contrários e abstenções à matéria, podendo 

qualquer Conselheiro fazer declaração de voto, que será registrada em ata. 

§ 3º O voto secreto acontecerá por deliberação da maioria simples do Plenário. O Presidente 

solicitará que cada Conselheiro escreva o seu voto em cédula própria para tal e o deposite em 

urna específica, sendo contados os votos ao final da votação. 

§ 4º Se qualquer membro do ConCMCC manifestar dúvida sobre o resultado da votação, será 

procedida sua verificação. 

Art. 63 Estará impedido de votar o Conselheiro em qualquer assunto de causa própria, de 

interesse pessoal seu ou de cônjuge, parente até 2° (segundo) grau, consangüíneo ou afim, 

devendo fazer comunicação, nesse sentido, ao Presidente da Mesa antes da votação. 

Art. 64 Será considerada aprovada a proposta que obtiver manifestação favorável da maioria dos 

Conselheiros presentes com direito a voto, salvo nos casos em que o Estatuto da UFABC ou o 

Regimento Geral da UFABC exigirem quorum especial. 

Art. 65 Além do voto como membro, ao Presidente cabe também o voto de qualidade. 

 

Capítulo XV 

Da Ata 

Art. 66 A Secretaria do ConCMCC deverá lavrar ata circunstanciada da sessão, fazendo constar: 

I. a natureza da sessão, o dia, a hora, o local de realização e o nome dos que compuseram a 

Mesa; 

II.  os nomes dos Conselheiros presentes, bem como os dos que não compareceram, 

consignando, a respeito destes, a circunstância de haverem ou não justificado a ausência; 
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III.  o resumo dos informes da Diretoria e dos Conselheiros, das apresentações ocorridas na 

Ordem do Dia, dos resultados das votações e das discussões ocorridas no Expediente; 

IV.  as declarações de voto na íntegra, quando solicitadas; 

V. todas as propostas por extenso. 

Art. 67 No início da sessão, o Presidente da Mesa submeterá ao ConCMCC a ata da sessão 

anterior para apreciação. 

Parágrafo único. A ata será considerada aprovada se não houver pedido de retificação. 

Art. 68 Retificações ou adendos à ata de uma sessão, quando solicitados pelo Presidente da 

Mesa ou por Conselheiro, depois de aprovados pelo ConCMCC, poderão ser feitos mediante 

aditamento à ata lida, que será reencaminhada aos Conselheiros posteriormente. 

Parágrafo único. Os registros serão feitos pela Secretaria do ConCMCC, no final da ata a que se 

refere a retificação ou adendo. 

Art. 69 As gravações das sessões são apenas instrumentos subsidiários da Secretaria do 

ConCMCC para confecção da ata e servirão como documentos comprobatórios para futuras 

consultas dos Conselheiros. 

Título II 

Das Disposições Finais  

Art. 70 Os casos omissos no presente Regimento serão objeto de deliberação em sessão do 

ConCMCC. 

Art. 71 Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da 

UFABC e é dado por conhecido e aceito plenamente pelos atuais Conselheiros do ConCMCC, os 

quais aceitam o compromisso de o cumprir. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho Universitário – ConsUni 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 

 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 133, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Transfere a sede dos cursos de graduação de formação 
específica “Engenharia Biomédica”, “Engenharia de 
Gestão” e “Engenharia Aeroespacial” do câmpus de 
Santo André para o câmpus de São Bernardo do 
Campo. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (CONSUNI) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e considerando: 

� as deliberações ocorridas na sua IV sessão ordinária, realizada em 10 de 
dezembro de 2013; 

� o resultado da reunião da Coordenação do Curso Engenharia Biomédica, 
ocorrida em 28 de fevereiro de 2013;  

� o resultado da reunião da Coordenação do Curso Engenharia de Gestão, 
ocorrida em 29 de outubro de 2013; 

� o resultado da reunião da Plenária do Curso Engenharia Aeroespacial, 
ocorrida em 26 de setembro de 2013; 

� a necessidade de prover o câmpus São Bernardo do Campo de opções de 
cursos específicos vinculados ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia; e 

� a possibilidade de garantir a série histórica dos cursos junto ao Ministério da 
Educação (MEC) /  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP), no que diz respeito à Regulação e ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(ENADE), 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Transferir a sede do curso de graduação de formação específica 
"Engenharia Biomédica" do câmpus Santo André para o câmpus São Bernardo do Campo. 

 
Art. 2º  Transferir a sede do curso de graduação de formação específica 

"Engenharia de Gestão" do câmpus Santo André para o câmpus São Bernardo do Campo. 
 
Art. 3º  Transferir a sede do curso de graduação de formação específica 

"Engenharia Aeroespacial" do câmpus Santo André para o câmpus São Bernardo do Campo. 
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Art. 4º  Serão garantidos e preservados os interesses e direitos dos estudantes. 
 
Art. 5º  Ficam revogadas as Resoluções ConsUni nº 76, 77 e 78 de 20 de outubro 

de 2011. 
 
Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho Universitário - ConsUni 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 

 
 

PARECER ConsUni Nº 01, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013. 
 

Parecer do ConsUni quanto à viabilidade de criação do 
curso de Bacharelado em Artes e Tecnologia (BA&T) 
na UFABC. 

 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO ABC (UFABC) no uso de suas atribuições, após a discussão sobre o assunto em referência, e 
considerando: 
 

� o anteprojeto do BA&T, elaborado pelo Núcleo de Ciência, Tecnologia e 
Sociedade (NCTS) e encaminhado a este Conselho; 

� a Resolução ConsUni nº 118, de 25 de julho de 2013, que estabelece os 
procedimentos para criação de cursos de Graduação no âmbito dos Conselhos Superiores 
da UFABC; 

� o atendimento integral aos dispostos estabelecidos no Art. 2º da referida 
Resolução, incisos: I. aderência do curso ao Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) vigente; e II. perspectiva interdisciplinar do curso;  

� o atendimento preliminar  aos dispostos estabelecidos no Art. 2º da 
referida Resolução,   incisos: III. estimativa de demandas de pessoal docente, técnico-
administrativo e de infraestrutura; e IV. cronograma para implementação, levando-se em 
consideração diversos cenários de entrada de alunos e câmpus; e 

� as discussões e avaliações ocorridas no Expediente da III sessão ordinária 
do ConsUni, realizada no dia 19 de novembro de 2013, 

 
Pronuncia-se nos seguintes termos: 
 

1) Há viabilidade para criação do novo curso de BA&T na UFABC; 

2) Deve ser instituído Grupo de Trabalho (GT) nomeado pela presidência deste Conselho e 
ouvidos seus membros, com a responsabilidade de elaborar o Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC), a ser avaliado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – ConsEPE; 

3) Deve ser submetida à aprovação do ConsUni a criação do curso após a aprovação do PPC 
pelo ConsEPE; e 

4) Este Parecer deverá ser publicado no Boletim de Serviço da UFABC. 
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Recomendações: 
 

1) Concluir o PPC do BA&T no prazo de 6 (seis) meses, realizando-se workshops de 
divulgação e contribuição ao curso, com a participação das comunidades interna e 
externa; 

2) Desmembrar o anteprojeto em: a) PPC do BA&T, que poderá conter anexos com 
sugestões de cursos de pós-BA&T e uma possível lista de disciplinas de cada curso, além 
de uma proposta de disciplinas de opção limitada do BA&T, limitando a proposta à sua 
criação; e b) detalhamento dos cursos pós-BA&T, apenas para fins indicativos para a 
integração entre BA&T e os futuros cursos pós-BA&T;  

3) Ajustar e reorganizar as disciplinas propostas do BA&T em função de eixos de 
conhecimento necessários para um bacharelado integral e completo, assegurando-se a 
consistência e a independência da formação do aluno aos demais cursos pós- 
Bacharelados Interdisciplinares (BIs). As propostas de disciplinas, obrigatórias e de opção 
limitada, deverão observar atentamente a possibilidade de integrar e reaproveitar: a) as 
disciplinas dos BIs já existentes, Bacharelado em Ciências & Tecnologia (BC&T) e 
Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H); b) as demais disciplinas dos cursos da 
UFABC, independentemente da sua localização. O GT poderá trabalhar em conjunto com 
a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) no desenvolvimento dessa atividade;  

4) Elaborar, em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional (ProPlaDI), um planejamento detalhado da implantação do BA&T e dos 
possíveis cursos pós-BA&T, independentemente de datas de início (atemporais). Deverão 
ser elaborados diversos cenários de entrada de alunos no tempo (considerando o conjunto 
dos cursos BA&T e pós-BA&T) e cenários de localização (câmpus de São Bernardo do 
Campo, Mauá, e Santo André), estabelecendo os diversos marcos (milestones) de 
conclusão e disponibilidade de infraestrutura e de contratação de docentes e técnicos 
administrativos. Todos os recursos necessários, infraestrutura e servidores, deverão ser 
caracterizados e quantificados. 

 

 
Santo André, 10 de dezembro de 2013. 
 
 
 
 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – ConsEPE  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 
 

 

ATO DECISÓRIO CONSEPE Nº 84, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

 

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

� o Art. 7º do Regimento Geral da UFABC: “O Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, com exceção do mês de 
janeiro, e em sessões extraordinárias, mediante convocação pelo seu presidente, por 
iniciativa própria ou por solicitação da maioria absoluta de seus membros”;  
 

� o  parágrafo único do Art. 2º do Regimento Interno do ConsEPE: “O 
calendário anual das sessões ordinárias será elaborado pela Secretaria dos Conselhos e 
ficará sujeito à aprovação do ConsEP”; e 

� as deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 3 de 
dezembro de 2013, 

 
DECIDE: 

 

Aprovar o calendário do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) de  
2014, conforme anexo. 

 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 

 
 
 
 
 
 

 
 

Boletim de serviço - 20 de dezembro de 2013 Página 45



Sessão Mês Data Evento

21 de janeiro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

fevereiro 28 de janeiro Envio de pauta

4 de fevereiro Sessão ordinária

27 de fevereiro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

março 11 de março Envio de pauta

18 de março Sessão ordinária

1º de abril Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

abril 9 de abril Envio de pauta

15 de abril Sessão ordinária

I 29 de abril Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

maio 6 de maio Envio de pauta

13 de maio Sessão ordinária

12 de junho Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

junho 19 de junho Envio de pauta

26 de junho Sessão ordinária

1º de julho Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

julho 8 de julho Envio de pauta

15 de julho Sessão ordinária

29 de julho Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

agosto 5 de agosto Envio de pauta

12 de agosto Sessão ordinária

26 de agosto Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

setembro 2 de setembro Envio de pauta

9 de setembro Sessão ordinária

30 de setembro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

outubro 7 de outubro Envio de pauta

14 de outubro Sessão ordinária

4 de novembro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

novembro 11 de novembro Envio de pauta

18 de novembro Sessão ordinária

25 de novembro Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima sessão

dezembro 2 de dezembro Envio de pauta

9 de dezembro Sessão ordinária

As reuniões serão realizadas das 14h às 18h.

Anexo

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Calendário ConsEPE 2014

I

II

III

IV

V
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Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – ConsEPE  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 
 

 

ATO DECISÓRIO CONSEPE Nº 85, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e 
considerando as deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 3 de 
dezembro de 2013. 

 
DECIDE: 

 

Manter a sanção aplicada ao aluno Marcus Vinícius da Silva Abrão, por parte da 
Comissão Permanente para Apuração de Transgressões Disciplinares e Aplicação de Sanções 
para Discentes dos Cursos de Graduação, em conformidade com os documentos constantes dos 
processos 23006.004483/2012-57 – apuração de conduta disciplinar discente relatada ao setor de 
atendimento ao aluno no câmpus Santo André – e 23006.002436/2013-10 – solicitação de 
parecer jurídico quanto à pertinência de proposta alternativa à sanção aplicada a aluno de 
graduação.  

 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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Fundação Universidade Federal do ABC 
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ATO DECISÓRIO CONSEPE Nº 86, DE 10 DE DEZEMBRO  DE 2013. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e 
considerando as deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 3 de 
dezembro, e o disposto no Art. 14, inciso VII, da Resolução ConsEP nº 19, de 21 de agosto de 
2008. 

 

DECIDE: 

 

Homologar o relatório final, para contratação de professor visitante na área de 
Ciência da Computação, referente ao Edital nº 120/2013, tendo sido aprovados pela banca, em 
ordem de classificação, os candidatos: Marina Sparvoli de Medeiros, Eduardo Tommy Lopez 
Pastor e Cesar Giacomini Penteado, os quais preenchem os requisitos para a vaga. O processo 
seletivo simplificado foi conduzido pela Banca de Seleção instituída pela Portaria CMCC nº 45, 
publicada no Boletim de Serviço nº 321, de 29 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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ATO DECISÓRIO CONSEPE Nº 87, DE 10 DE DEZEMBRO  DE 2013. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e 
considerando as deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 3 de 
dezembro, e o disposto no Art. 14, inciso VII, da Resolução ConsEP nº 19, de 21 de agosto de 
2008. 

 

DECIDE: 

 

Homologar o relatório final, para contratação de professor visitante na área de 
Matemática, referente ao Edital nº 132/2013, tendo sido aprovados pela banca, em ordem de 
classificação, os candidatos: Ivan Kaygorodov e Alexander Getmanenko, os quais preenchem os 
requisitos para a vaga. O processo seletivo simplificado foi conduzido pela Banca de Seleção 
instituída pela Portaria CMCC nº 44, publicada no Boletim de Serviço nº 321, de 29 de outubro 
de 2013. 

 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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ATO DECISÓRIO CONSEPE Nº 88, DE 10 DE DEZEMBRO  DE 2013. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e 
considerando as deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada no dia 3 de 
dezembro, e o disposto no Art. 14, inciso VII, da Resolução ConsEP nº 19, de 21 de agosto de 
2008. 

 

DECIDE: 

 

Homologar o relatório final, para contratação de professor visitante na área de 
Matemática Aplicada, referente ao Edital nº 133/2013, tendo sido aprovado pela banca o 
candidato: Stylianos Dimas, que preenche os requisitos para a vaga. O processo seletivo 
simplificado foi conduzido pela Banca de Seleção instituída pela Portaria CMCC nº 43, 
publicada no Boletim de Serviço nº 321, de 29 de outubro de 2013. 

 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 
Presidente em exercício 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – ConsEPE  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 170, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Institui a CLD (Coordenadoria dos Laboratórios 
Didáticos de Graduação da UFABC) e define sua 
composição e atribuições. 

 

 

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

� as deliberações ocorridas na sua XI sessão ordinária, realizada em 3 de 
dezembro de 2013; 

� o Art. 42 do Estatuto da UFABC, segundo o qual: “Os cursos de graduação 
serão estruturados de forma a atender: (I) às diretrizes curriculares pertinentes deliberadas pelo 
Conselho Nacional de Educação; (II) ao progresso dos conhecimentos, à demanda e às 
peculiaridades das profissões, mediante a elaboração dos respectivos currículos com matérias 
obrigatórias, prefixadas ou optativas, e matérias facultativas; (III) à diversificação de ocupações 
e empregos e à procura de educação de nível superior, estabelecendo-se um sistema de créditos 
para diferentes combinações curriculares”; 

� que é desejável que todo curso de graduação da UFABC possa usufruir de 
laboratórios didáticos adequados, nos quais haja infraestrutura e equipamentos de acordo com 
suas especificidades; 

� que, visando a otimização de espaços e recursos, e, dentro do contexto do 
Projeto Pedagógico da UFABC, os laboratórios didáticos possam ser compartilhados pelos 
vários cursos de graduação, de acordo com normas gerais de utilização; 

� a necessidade de normatizar o uso, o gerenciamento, o acesso e a alocação 
dos laboratórios didáticos na UFABC, de forma a garantir o bom andamento de todas as 
atividades previstas nos cursos de graduação; e 

� a Resolução ConsUNI nº 47, de 03 de agosto de 2010, que estabelece que 
“A Pró-Reitoria de Graduação designará os coordenadores de laboratórios didáticos”, 

  

RESOLVE: 

Art. 1º  Instituir a CLD – Coordenadoria dos Laboratórios Didáticos da UFABC, 
setor ligado à Pró-Reitoria de Graduação, com as atribuições de: 

I - garantir que os laboratórios didáticos possam ser compartilhados pelos vários 
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cursos de graduação, visando a otimização de espaços e recursos, dentro do contexto do Projeto 
Pedagógico da UFABC;  

II - coordenar o planejamento e a gestão da infraestrutura correspondente aos 
laboratórios didáticos dos diversos câmpus da universidade, delegando responsabilidades 
específicas desta atribuição aos respectivos usuários finais do espaço, quando necessário; 

III - coordenar o planejamento e a gestão dos materiais permanentes e de consumo 
alocados nos laboratórios didáticos, delegando responsabilidades específicas desta atribuição aos 
respectivos usuários finais do espaço, quando necessário; 

IV - realizar a análise e ratificação dos processos de aquisição de equipamentos e 
materiais destinados aos laboratórios didáticos, buscando sua adequação e a  otimização de 
recursos; 

V - planejar e gerir os recursos humanos que atendem os laboratórios didáticos de 
graduação; 

VI - propor as normas de utilização para os laboratórios didáticos de graduação, 
em consonância com as necessidades dos usuários de cada laboratório; 

VII - estudar e definir as normas de segurança nos laboratórios didáticos de 
graduação; 

VIII - promover programas de treinamento aos técnicos de laboratório didático de 
graduação para melhor atender às necessidades dos usuários dos laboratórios didáticos; 

IX - promover políticas de manutenção preventiva e corretiva de todos os 
equipamentos abrigados nos laboratórios didáticos de graduação; 

X - estabelecer normas para a utilização dos laboratórios didáticos de graduação 
para fins de escopo acadêmico. 

 
Art. 2º  Laboratório Didático de Graduação (ou simplesmente denominado 

“laboratório didático” nesta resolução) é o espaço físico permanente nos câmpus da UFABC, 
ligado à Pró-Reitoria de Graduação, dedicado às atividades didáticas práticas de graduação que 
necessitem de infraestrutura específica e diferenciada, não atendidas por uma sala de aula 
convencional. 

§1º  De acordo com as suas características, especificidades e outros critérios 
estabelecidos pela CLD, os laboratórios didáticos serão inicialmente classificados como: de 
informática; secos; úmidos; ou de prática de ensino. 

§2º  O uso preferencial dos laboratórios será estabelecido pela CLD, observando-
se as especificidades e adequação de cada laboratório com relação às disciplinas ofertadas. 

§3º  A CLD deverá consultar os usuários de cada laboratório didático para definir, 
se necessário, um servidor da UFABC que atue como interface técnica de apoio à CLD, para 
atender as especificidades do laboratório didático e a operação adequada dos equipamentos nele 
contidos. 

 
Art. 3º  A CLD será composta por: 

I - um Coordenador de Laboratórios Didáticos de Informática; 

II - um Coordenador de Laboratórios Didáticos Secos; 

Boletim de serviço - 20 de dezembro de 2013 Página 52



3 

 
 

III - um Coordenador de Laboratórios Didáticos Úmidos; 

IV - um Coordenador de Laboratórios Didáticos de Prática de Ensino; 

V - equipe de apoio técnico laboratorial, administrativo e educacional. 

§1º  Os coordenadores serão designados pelo Pró-Reitor de Graduação. 

§2º  A criação de outra categoria de laboratório didático, além das classificações 
vigentes, implicará na inclusão de um coordenador correspondente na composição da CLD. 

 
Art. 4º  As atividades de preparação e execução de aulas práticas previstas em 

ementa de disciplina vinculada aos cursos de graduação da UFABC terão precedência e 
prioridade sobre qualquer outra atividade nos laboratórios didáticos. 

§1º  Os laboratórios didáticos também poderão ser utilizados para a execução de 
outras atividades que compõem a missão acadêmica universitária, nas áreas de ensino, pesquisa e 
extensão, desde que não haja prejuízo às atividades prioritárias de ensino de graduação, e 
respeitadas as normas estabelecidas pela CLD para a alocação, o acesso e utilização dos 
laboratórios. 

§2º  A CLD deverá analisar e ratificar, em conjunto com as coordenações de 
cursos, o processo de alocação das disciplinas com atividades práticas, visando a otimização dos 
recursos e a destinação de laboratórios didáticos apropriados às atividades previstas no caput. 

 
Art. 5º  As normas para alocação, acesso e utilização dos laboratórios didáticos 

serão estabelecidas pelo Coordenador de cada categoria de laboratório, e aprovadas pelo Pró-
Reitor de Graduação, ouvida a Comissão de Graduação. 

 
Art. 6º  Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 
Gustavo Martini Dalpian 

Presidente em exercício 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 879, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

  

Demite o servidor Leandro Frenham Chemalle, SIAPE 

nº 1547503, considerando o que consta do Processo 

Administrativo Disciplinar nº 23006.001489/2013-13. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado 

por Decreto da Presidência da República de 26 de janeiro de 2010, publicado no Diário Oficial 

da União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 2010, no uso de suas atribuições legais, e com 

base na Portaria MEC nº 430, de 05 de maio de 2009, em seu Art. 1º, inciso II e no Parecer nº 

513/2013/PF-UFABC/PGF/AGU, e considerando o que consta do Processo Administrativo 

Disciplinar nº 23006.001489/2013-13, 

 

RESOLVE: 

 

Demitir o servidor Leandro Frenham Chemalle, ocupante do cargo de Analista de 

Tecnologia da Informação, matrícula SIAPE nº 1547503, por violação das proibições aos 

servidores públicos federais (Art. 117 da Lei 8.112/90, inciso XV); por recorrentemente praticar 

insubordinação grave em serviço (Art. 132, inciso VI), transgressão dos incisos IX a XVI do Art. 

117 (Art. 132 – inciso XIII) tendo ainda como agravante: o não cumprimento dos deveres 

impostos aos servidores públicos federais (Art. 116 da Lei 8.112, inciso I, III, IV e X) e violação 

das proibições aos servidores públicos federais (Art. 117 da Lei 8.112/90, inciso I). 

 

 

 

 

Helio Waldman 

Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 880, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

  

Altera a composição e o prazo para a conclusão dos 

trabalhos do GT instituído para conduzir estudos 

iniciais acerca da possibilidade de expansão da 

atuação da UFABC para as áreas de Ciências da Vida 

e/ou da Saúde. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União, Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Alterar a composição do Grupo de Trabalho (GT) responsável por 

conduzir estudos iniciais acerca da possibilidade de expansão da atuação da UFABC para as 

áreas de Ciências da Vida e/ou da Saúde, instituído pela Portaria da Reitoria nº 689, de 30 de 

setembro de 2013, publicada no Boletim de Serviço da UFABC nº 314, de 4 de outubro de 2013, 

páginas 18 e 19, conforme segue, sob coordenação do primeiro:  

I. Professor Gustavo Martini Dalpian, Vice-Reitor;  

II. Professor Harki Tanaka (CECS);  

III. Professor Marcelo Augusto Christoffolete (CCNH);  

IV. Professor Alexandre Hiroaki Kihara (CMCC).  

 

Art. 2º  Prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para a conclusão dos trabalhos 

deste grupo, inicialmente estabelecido em 90 (noventa) dias e previsto para expirar em 1º de 

janeiro de 2014.  

 

Art. 3º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC.  

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 881, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da 

Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – 

Rito Sumário, instituída pela Portaria nº 826, de 25 de 

novembro de 2013. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Prorrogar, por 15 (quinze) dias, a contar de 27 de dezembro de 2013, o prazo para 

conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – Rito Sumário, 

instituída pela Portaria nº 826, de 25 de novembro de 2013, publicada no Boletim de Serviço da 

UFABC nº 328, de 26 de novembro de 2013, página 17. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 882, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Nomeia servidores para constituir a Comissão de 

Homologação das Matrículas dos Ingressantes pelo 

SiSU 2014. 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os servidores Renata Coelho, SIAPE 1574139; Rail Ribeiro Filho, 

SIAPE 1668029 e Eneyas Dutra Barbosa, SIAPE 1667992; para comporem, sob a presidência do 

primeiro, a Comissão para Homologação das Matrículas dos Ingressantes pelo Sistema de 

Seleção Unificada / SiSU 2014, conforme o Edital nº 172, de 06 de novembro de 2013. 

 

Parágrafo único. Nos afastamentos e impedimentos do titular, a presidência será 

exercida pelo servidor Rail Ribeiro Filho. 

   

Art. 2º Esta comissão se extinguirá após a conclusão dos processos de matrículas 

de ingressantes em 2014. 

 

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 883, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Revoga a Portaria nº 806/2013 e autoriza a 

contratação de Natália Goloshchapova, como 

professora visitante, conforme edital de homologação 

nº 171, de 06 de novembro de 2013. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

            Art. 1º Revogar a Portaria nº 806, de 08 de novembro de 2013, publicada no DOU 

de 13 de novembro de 2013, seção 2, página 16. 

 

 

Art. 2º Autorizar a contratação de Natália Goloshchapova, aprovada no processo 

seletivo referente ao Edital de homologação nº 171, de 06 de novembro de 2013, publicado no 

DOU de 08 de novembro de 2013, seção 3, página 63, como Professora Visitante, com 

remuneração correspondente à classe de Professor Adjunto A, no regime de dedicação exclusiva, 

por um período de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da assinatura do contrato. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 884, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

  

Exonera, a pedido, Danilo Ferreira da Silva, ocupante 

do cargo de Técnico de Laboratório - Área de 

Eletroeletrônica. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Exonerar, a pedido, Danilo Ferreira da Silva, SIAPE nº 2040702, ocupante do 

cargo de Técnico de Laboratório - Área de Eletroeletrônica, a contar de 26 de dezembro de 2013. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 885, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Autoriza a continuidade da jornada de trabalho de seis 

horas diárias e carga horária de trinta horas semanais, 

em regime de turnos, aos servidores da Secretaria 

Acadêmica da PROGRAD pelo período de 90 dias. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União, Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Autorizar a continuidade do cumprimento da jornada de trabalho de seis horas 

diárias e carga horária de trinta horas semanais, dispensado o intervalo para refeições, concedida 

por meio da Portaria da Reitoria nº 368, de 21 de junho de 2013, aos servidores lotados na 

Secretaria Acadêmica da PROGRAD, exceto os detentores de funções gratificadas ou cargos de 

direção, pelo período de 90 dias, a contar de 26/12/2013. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 886, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Concede progressão funcional aos docentes abaixo 

relacionados, da Carreira do Magistério Superior, 

classe 6, nível 1, para classe 6, nível 2. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União, Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012, considerando parecer da CPPD de 25 de novembro de 2013, aos docentes da Fundação 

Universidade Federal do ABC, abaixo relacionados, integrantes da Carreira de Magistério 

Superior, classe 6, do cargo de Professor Adjunto - nível 1 para Professor Adjunto - nível 2: 

 

Nº Nome SIAPE A partir de 

1 Artur Franz Keppler 1909951 16/01/2014 

2 Fernando Costa Mattos 1837751 15/10/2013 

3 Maria Cleofé Valverde Brambila 1876379 04/11/2013 

4 Maurício Richartz 1907614 05/01/2014 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 887, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Concede progressão funcional aos docentes abaixo 

relacionados, da Carreira do Magistério Superior, 

classe 6, nível 2, para classe 6, nível 3. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União, Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012, considerando parecer da CPPD de 25 de novembro de 2013, aos docentes da Fundação 

Universidade Federal do ABC, abaixo relacionados, integrantes da Carreira de Magistério 

Superior, classe 6, do cargo de Professor Adjunto - nível 2 para Professor Adjunto - nível 3: 

 

Nº Nome SIAPE A partir de 

1 Osmar Domingues 1732836 24/10/2013 

2 Paulo Henrique de Mello Sant’Ana 1734918 10/11/2013 

3 Renata Maria Augusto da Costa 2605478 15/09/2013 

4 Ricardo Augusto Lombello 1676265 04/11/2013 

5 Sinuê Dayan Barbero Lodovici 1734928 23/10/2013 

6 Suel Eric Vidotti 1730526 10/10/2013 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 888, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Concede progressão funcional aos docentes abaixo 

relacionados, da Carreira do Magistério Superior, 

classe 6, nível 2, para classe 6, nível 3. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União, Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012, considerando parecer da CPPD de 25 de novembro de 2013, aos docentes da Fundação 

Universidade Federal do ABC, abaixo relacionados, integrantes da Carreira de Magistério 

Superior, classe 6, do cargo de Professor Adjunto - nível 2 para Professor Adjunto - nível 3: 

 

Nº Nome SIAPE A partir de 

1 Ana Carolina Quirino Simões 1732829 31/10/2013 

2 Ana Carolina Santos de Souza Galvão 1672728 03/10/2013 

3 Camilo Andrea Angelucci 1654772 21/10/2013 

4 Denise Criado Pereira de Souza 1768304 15/03/2014 

5 Fabiana Soares Santana 1727233 17/09/2013 

6 Fábio Furlan Ferreira 1734908 30/10/2013 

7 Fernando Madeira 1671814 23/09/2013 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 

Boletim de serviço - 20 de dezembro de 2013 Página 64



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437-8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 889, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Concede progressão funcional ao docente abaixo 

relacionado, da Carreira do Magistério Superior, 

classe 6, nível 3, para classe 6, nível 4. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União, Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012, considerando parecer da CPPD de 25 de novembro de 2013, ao docente da Fundação 

Universidade Federal do ABC, abaixo relacionado, integrante da Carreira de Magistério 

Superior, classe 6, do cargo de Professor Adjunto - nível 3 para Professor Adjunto - nível 4: 

 

Nº Nome SIAPE A partir de 

1 Federico Bernardino Morante Trigoso 1544367 15/10/2013 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 890, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Concede progressão funcional ao docente abaixo 

relacionado, da Carreira do Magistério Superior, 

classe 7, nível 1, para classe 7, nível 2. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União, Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro 

de 2012, considerando parecer da CPPD de 25 de novembro de 2013, ao docente da Fundação 

Universidade Federal do ABC, abaixo relacionado, integrante da Carreira de Magistério 

Superior, classe 7, do cargo de Professor Associado - nível 1 para Professor Associado - nível 2: 

 

Nº Nome SIAPE A partir de 

1 Luiz Alberto Luz de Almeida 1205456 24/10/2013 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 891, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designa o servidor Leandro Sumida Garcia substituto 

eventual do Assessor de Relações Internacionais da 

UFABC, no período de 20 de dezembro de 2013 a 10 

de janeiro de 2014. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União, Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

 Designar o servidor Leandro Sumida Garcia, SIAPE nº 1680229, para exercer o 

encargo de substituto eventual do Assessor de Relações Internacionais da UFABC, código CD-3, 

no período de 20 de dezembro de 2013 a 10 de janeiro de 2014. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 892, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Retifica a Portaria nº 843, de 02 de dezembro de 2013. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Retificar a Portaria nº 843, de 02 de dezembro de 2013, publicada no DOU de 03 

de dezembro de 2013, seção 2, página 11, 

Onde se lê: no período de 01.02.2014 a 17.06.2014; 

Leia-se: no período de 30.01.2014 a 17.06.2014. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 893, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Nomeia o candidato Bruno Nadai para o cargo de 

Professor Adjunto A. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no Quadro de Pessoal da UFABC, o candidato aprovado no Concurso 

Público para exercer o cargo de Professor do Magistério Superior na classe Adjunto A, nível I, 

com doutorado, em Regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 112, publicado no DOU 

de 09 de novembro de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 57, de 09 de abril de 

2012, publicado no DOU de 11 de abril 2012, seção 3, página 25, prorrogado pelo Edital nº 18, 

publicado no DOU de 21 de março de 2013, seção 3, página 27, conforme anexo a presente 

Portaria. 

 

Anexo I 

 

Cargo: Professor Adjunto A – Área: Filosofia – Subária: Filosofia Política 

Nome do candidato Código da vaga 

Bruno Nadai 0898771 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 894, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Nomeia a candidata Fernanda Graziella Cardoso para 

o cargo de Professor Adjunto A. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no Quadro de Pessoal da UFABC, o candidato aprovado no Concurso 

Público para exercer o cargo de Professor do Magistério Superior na classe Adjunto A, nível I, 

com doutorado, em Regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 24, publicado no DOU 

de 08 de abril de 2013, com resultado homologado pelo Edital nº 154, de 18 de outubro de 2013, 

publicado no DOU de 21 de outubro 2013, seção 3, página 42, conforme anexo a presente 

Portaria. 

 

Anexo I 

Cargo: Professor Adjunto A – Área: Desenvolvimento Econômico 

Nome do candidato Código da vaga 

Fernanda Graziella Cardoso 0898772 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 895, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Nomeia a candidata Mônica Yukie Kuwahara para o 

cargo de Professor Adjunto A. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no Quadro de Pessoal da UFABC, o candidato aprovado no Concurso 

Público para exercer o cargo de Professor do Magistério Superior na classe Adjunto A, nível I, 

com doutorado, em Regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 23, publicado no DOU 

de 08 de abril de 2013, com resultado homologado pelo Edital nº 157, de 22 de outubro de 2013, 

publicado no DOU de 25 de outubro 2013, seção 3, página 39, conforme anexo a presente 

Portaria. 

 

Anexo I 

Cargo: Professor Adjunto A – Área: Microeconomia e Economia do Meio Ambiente 

Nome da candidata Código da vaga 

Mônica Yukie Kuwahara 0898773 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 896, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Nomeia a candidata Silvana de Souza Ramos para o 

cargo de Professor Adjunto A. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei nº 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no Quadro de Pessoal da UFABC, o candidato aprovado no Concurso 

Público para exercer o cargo de Professor do Magistério Superior na classe Adjunto A, nível I, 

com doutorado, em Regime de Dedicação Exclusiva, objeto do Edital nº 109, publicado no DOU 

de 09 de novembro de 2011, com resultado homologado pelo Edital nº 62, de 17 de abril de 

2012, publicado no DOU de 18 de abril 2012, seção 3, página 22, prorrogado pelo Edital nº 18, 

publicado no DOU de 21 de março de 2013, seção 3, página 27, conforme anexo a presente 

Portaria. 

 

Anexo I 

Cargo: Professor Adjunto A – Área: Filosofia – Subárea: Filosofia Contemporânea 

Nome da candidata Código da vaga 

Silvana de Souza Ramos 0898770 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração 
Rua Catequese, 242 · Bairro Jardim · Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8511 

proad@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA PROAD Nº 379, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designa Marcela Bernardo dos Santos Fiscal de 

Contrato nº 82/2013. 

 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Designar a servidora Marcela Bernardo dos Santos, SIAPE 1759344, para 

responder como Fiscal Responsável pelo Contrato nº 82/2013, processo 23006.001505/2013-60, 

firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa 

ENCARDENADORA MAZDA LTDA. – ME, tendo como substituta a servidora Katia Ellen 

Chemalle, SIAPE 1941058. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração 
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PORTARIA DA PROAD Nº 380, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designa Valdenor Santos de Jesus Fiscal de 

Contrato nº 02/2006. 

 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 40, de 07 de fevereiro de 2013, publicada no Boletim de 

Serviço nº 253, de 20 de fevereiro de 2013, página 26. 

 

Art. 2º - Designar o servidor Valdenor Santos de Jesus, SIAPE 1628528, para responder como 

Fiscal Responsável pelo Contrato nº 02/2006, processo nº 23006.000006/2006-26, firmado entre 

a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa SINDICATO DAS 

EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS POR FRETAMENTO DO ESTADO 

DE SÃO PAULO - SINFRET, tendo como substituto o servidor Rodrigo Camata Ribeiro, 

SIAPE 1624720.  

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração 
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PORTARIA DA PROAD Nº 381, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Promover, por mérito, de acordo com a Lei n° 11.901, 

de 12 de janeiro de 2005, alterada pela MP nº 431, de 

14 de maio de 2008, aprovada pela Resolução ConsUni 

n° 13 de 20 de outubro de 2008, os Servidores Técnico-

Administrativos da Universidade Federal do ABC – 

UFABC. 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferida,  

 

RESOLVE: 

 

Homologar a Avaliação de Desempenho referente ao Estágio Probatório do Servidor Técnico-

Administrativo em Educação da Fundação Universidade Federal do ABC, considerando-o 

aprovado conforme anexo I à presente Portaria: 

 

ANEXO I 

 

Nº Nome Siape Vigência 

1 GUSTAVO FRANCO XAVIER 2378720 16/11/2013 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração  
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PORTARIA DA PROAD Nº 382, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Dispensar o servidor Marcos Pavone da função 

gratificada de Chefe da Seção de Sistemas do NTI, 

código FG-2. 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferida,  

 

RESOLVE: 

 

Dispensar o servidor Marcos Pavone, SIAPE nº 1534025, da função gratificada de 

Chefe da Seção de Sistemas do NTI, código FG-2. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração  
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PORTARIA DA PROAD Nº 383, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designar o servidor Paulo Victor Fernandes da Silva 

para exercer função gratificada de Chefe da Seção de 

Data Center, código FG-2. 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferida,  

 

RESOLVE: 

 

Designar o servidor Paulo Victor Fernandes da Silva, SIAPE nº 1676311, para 

exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Data Center do NTI, código FG-2. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração  
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PORTARIA DA PROAD Nº 384, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designar o servidor Leonardo Monteiro Bersan de 

Araújo como substituto eventual do Chefe da Seção de 

Data Center do NTI. 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferida,  

 

RESOLVE: 

 

Designar o servidor Leonardo Monteiro Bersan de Araújo, SIAPE nº 1676309, 

para exercer o encargo de substituto eventual do Chefe da Seção de Data Center do NTI, código 

FG-2, nos afastamentos e impedimentos regulares do titular. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração  
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PORTARIA DA PROAD Nº 385, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designar o servidor Marcelo Ferreira Schiavo como 

substituto eventual do Chefe da Seção de Assuntos 

Culturais da PROEX. 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferida,  

 

RESOLVE: 

 

Designar o servidor Marcelo Ferreira Schiavo, SIAPE nº 1876286, para exercer o 

encargo de substituto eventual do Chefe da Seção de Assuntos Culturais da PROEX, código FG-

5, nos afastamentos e impedimentos regulares do titular. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração  
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PORTARIA DA PROAD Nº 386 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designa o servidor Suel Eric Vidotti Fiscal de 

Contrato  nº 88/2013. 

 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 943, de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 16, de 06 de 

dezembro de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849, de 23 

de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 1, página 12, de 05 de 

novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferidas,  

 

RESOLVE: 

 

Designar o servidor Suel Eric Vidotti, SIAPE 1730526, para responder como 

Fiscal Responsável pelo Contrato nº 88/2013, processo 23006.001415/2011-15, firmado entre a 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa CLAUDIA WATANABE, 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS, tendo como substituto o servidor Humberto Naoyuki 

Yoshimura, SIAPE 1671394. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração 
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PORTARIA DA PROAD Nº 387 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designa o servidor Marcelo Augusto Christoffolete 

Fiscal de Atas  nº 95 a 107/2013. 

 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 943, de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 16, de 06 de 

dezembro de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849, de 23 

de outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 1, página 12, de 05 de 

novembro de 2012, no uso das atribuições a ele conferidas,  

 

RESOLVE: 

 

Designar o servidor Marcelo Augusto Christoffolete, SIAPE 1653932, para 

responder como Fiscal Responsável pelas Atas nºs 95 a 107/2013, 

processo 23006.000630/2013-52, firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ABC e as empresas identificadas abaixo, tendo como substituto a servidora Bárbara Alonso 

Vieira Luiz, SIAPE 1626680. 

ATA Nº FORNECEDOR 

095 COMERCIAL SPHERA LTDA. – ME 

096 NEW OPTECH COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. – EPP 

097 EFETIVE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. – ME 

098 CONCEITUAL – COM. DE EQUIP. PARA LABORATÓRIOS LTDA. 

099 FARBMAP – COM. DE PROD. LABORATÓRIOS LTDA. – EPP  

100 NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. 

101 PER-LAB IND. COM. VIDROS PARA LABS. LTDA. 

102 MS10 – COML. VIDRARIA LABORATÓRIOS LTDA. 

103 NANO SEPARATION TECHNOLOGIES – IND. COM. 

104 BEIRAMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP 

105 TÉCNICA PERMATRON IND. COMÉRCIO LTDA. - ME 

106 SOBLINE ADSORBENTS TECNOLOGIA LTDA. – ME 

107 COLTY MERCANTIL LTDA. – ME  

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração 
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FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2013: ALTERAÇÕES 

 
 Férias publicadas no Boletim de Serviço nº 330 – pág. 25 a 32 

 

 

 

CANCELAMENTO DE FÉRIAS DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Núcleo de Tecnologia da Informação 

Nome Início Término 

Filipe Caetano da Silva 26/12/2013 12/01/2014 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Camila Caldeira Nunes Dias 

Cargo: Professor do Magistério Superior 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1891496 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Ana Keila Mosca Pinezi 

Função Substituída: Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e 

Sociais 

Código da Função: FCC 

Ato da designação de substituição: Portaria nº 494 de 08/08/2013, publicada no Boletim de 

Serviço nº 299 de 13/08/2013 

Período do Afastamento: 12/09/2013 a 27/09/2013 e 31/12/2013 a 10/01/2014 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Clarissa de Franco 

Cargo: Psicóloga 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1977185 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Gabriela Andrade da Silva 

Função Substituída: Chefe da Seção Psicossocial da PROAP 

Código da Função: FG-2 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 288 de 25/09/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 313 de 01/10/2013 

Período do Afastamento: Férias 

Motivo do Afastamento: 03/12/2013 a 13/12/2013 e 14/12/2013 a 20/12/2013 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Fernanda Pereira dos Santos 

Cargo: Secretária Executiva 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 2680238 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Renata Cristiane de Oliveira 

Função Substituída: Assessora Executiva da Reitoria 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 245 de 16/08/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 302 de 23/08/2013 

Período do Afastamento: 28/08/2013 a 20/09/2013 e 23/09/2013 a 27/09/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 

 

 

Boletim de serviço - 20 de dezembro de 2013 Página 86



4 

 

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Gisele Simone Bance 

Cargo: Assistente em Administração 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1824314 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Vagner Guedes de Castro 

Função Substituída: Chefe da Divisão Acadêmica do CES 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 45 de 08/02/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 253 de 20/02/2013 

Período do Afastamento: 26/12/2013 a 27/12/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Norberto Aníbal Maidana 

Cargo: Professor do Magistério Superior 

Função: Vice-Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Matemática Aplicada 

Matrícula SIAPE: 1675728 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Maurício Firmino Silva Lima 

Função Substituída: Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Matemática Aplicada 

Código da Função: FCC 

Ato da designação de substituição: Portaria nº 807 de 16/10/2012, publicada no Boletim de 

Serviço nº 240 de 24/10/2012 

Período do Afastamento: 31/10/2013 a 14/12/2013 

Motivo do Afastamento: Afastamento Internacional 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Aline Correia 

Cargo: Assistente em Administração 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1875387 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: 1626677 

Função Substituída: Chefe da Divisão de Concursos 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 65 de 19/03/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 261 de 22/03/2013 

Período do Afastamento: 18/11/2013 a 19/11/2013 

Motivo do Afastamento: Licença Para Tratamento de Saúde 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 

 

 

Boletim de serviço - 20 de dezembro de 2013 Página 89



 

 

 

 

 

 

 

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA – RETIFICAÇÃO 

(Substituição Remunerada publicada no Boletim de Serviço nº 320, página 46) 

 

Nome do Servidor: Rafael Rondina 

Cargo: Administrador 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1941079 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Alda Maria Napolitano Sanchez 

Função Substituída: Coordenadora Geral de Planejamento 

Código da Função: CD-4 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 296 de 02/10/2013, publicada no 

D.O.U. nº 192 de 03/10/2013 

Período do Afastamento: 03/10/2013 a 31/12/2013 

Motivo do Afastamento: Licença para Capacitação 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA – RETIFICAÇÃO 

(Substituição Remunerada publicada no Boletim de Serviço nº 332, página 30) 

 

Nome do Servidor: Rosangela Aparecida da Silva Oliveira 

Cargo: Assistente em Administração 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1876327 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Rail Ribeiro Filho 

Função Substituída: Chefe da Divisão Administrativa da PROGRAD 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 337 de 11/11/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 326 de 19/11/2013 

Período do Afastamento: 19/11/2013 a 28/11/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Graduação 

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André – SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983/7910 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 

 

SINOPSE 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes 

da pauta da X sessão ordinária de 2013 da Comissão de 

Graduação (CG), realizada no dia 07 de novembro, às 

14h14, na sala 312-1, 3º andar do Bloco A, em Santo 

André.  

 

Sessão presidida pelo professor Derval dos Santos Rosa, pró-reitor de graduação.  

 

Informes da presidência: 

1) Professor Derval anunciou a necessidade de escolha dos novos representantes das 

coordenações dos cursos de graduação junto ao ConsEPE. Formou-se a chapa com o professor 

Jabra Haber como titular e o professor Harki Tanaka como suplente, sendo aprovada por 

unanimidade a escolha dos novos representantes. 

2) Apresentou o servidor Leonel de Miranda Sampaio, o qual informou ser procurador 

institucional da UFABC e interlocutor da universidade junto ao MEC. Trabalha com os 

processos de autorização e reconhecimento de cursos, questões relacionadas à mudança de 

endereço e tudo o que se relaciona à adequação à legislação. 

3) Informou que foram feitas algumas correções no projeto pedagógico do Bacharelado em 

Matemática, devido a equívocos em alguns códigos de disciplinas. Será mantido o documento já 

aprovado anteriormente na CG, feitas estas correções. 

4) Informou ter ficado estabelecido que os coordenadores levassem para a CG documentos que 

regulamentam o credenciamento e descredenciamento de docentes em seus cursos. A Resolução 

ConCECS nº 16, que regulamenta o credenciamento e o descredenciamento de professores no 

curso da Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica, foi publicada no Boletim de 

Serviço sem ter passado pela CG para homologação. Professor Roberto Jacobe Rodrigues 

informou ter ocorrido um equívoco de sua parte.  

5) Informou que a ProGrad convidou a servidora Rita de Cássia, responsável pela biblioteca, 

para que houvesse uma aproximação desta com as coordenações de cursos. Devido à 

impossibilidade de comparecimento da servidora, professor Derval pediu aos coordenadores que 

passarão pelo processo de reconhecimento dos cursos para estabelecerem esta interação e 

sinalizarem claramente as demandas para este processo. 

6) Informou que a SERES/MEC dá os encaminhamentos aos processos de regulação dos cursos 

de graduação. A ANDIFES enviou um ofício a todas as universidades para fazer um 

levantamento das dificuldades e problemas operacionais, para serem encaminhados à SERES. 

Fez-se um levantamento, juntamente com a PROPLADI, no qual foram sinalizadas as 

dificuldades.  

7) Informou que a UFABC enviou um ofício ao MEC, após uma reunião com o CECS e os 

coordenadores dos cursos envolvidos, sobre a transferência das Engenharias para São Bernardo
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do Campo. 

8) Lembrou que os conselhos superiores solicitaram a alteração de alguns itens das resoluções 

ConsEPE nº 74 e ConsUni nº 47. Na CG Extraordinária de 13/11/2013, pretende-se finalizar as 

discussões sobre estas alterações.  

9) Lembrou que, após fechar o planejamento da oferta de disciplinas para 2014, a ProGrad 

encaminhará o total de créditos da graduação para a Reitoria. 

10) Propôs uma reunião extraordinária da Comissão de Graduação, para abrir espaço aos 

candidatos a reitor para falarem sobre suas propostas em relação aos cursos de graduação. 

Professor Marcelo Modesto propôs que se fizesse um convite para um debate ou sabatina. 

Professor Luiz de Siqueira sugeriu um debate, com igual tempo para ambos os candidatos, sendo 

acatadas as sugestões de ambos os professores. 

 

Informes dos membros: 

1) Professor Wesley Góis agradeceu aos coordenadores de curso que tiveram participação efetiva 

no planejamento do BC&T, ajudando na estruturação dos horários e definição do número de 

turmas. 

2) Professora Cristina Autuori Tomazeti solicitou a promoção do item 2 do Expediente para a 

Ordem do Dia. Solicitação aprovada por unanimidade.  

3) Professor Vinicius Cifú Lopes pediu aos coordenadores para reforçar com seus docentes o 

aviso sobre o encontro de tutores e demais docentes interessados no PEAT. Pediu também para 

submeter aos conselheiros o calendário de implementação do Curso de Inserção Universitária 

(CIU) para 2014. 

4) Professor Flamarion Caldeira Ramos solicitou a promoção do item 1 do Expediente para a 

Ordem do Dia. Solicitação aprovada por unanimidade. 

 

Ordem do Dia:  

1) Ata nº 07/2013 da VII sessão extraordinária, de 19 de setembro de 2013 . Documento 

aprovado com duas abstenções, sem alterações.  

2) Ata nº 08/2013 da VIII sessão extraordinária, de 30 de setembro de 2013. Documento 

aprovado com quatro abstenções, sem alterações.  

3) Ata nº 09/2013 da IX sessão ordinária, de 03 de outubro de 2013. Documento aprovado com 

uma abstenção, sem alterações. 

4) Proposta de criação de disciplinas (Categoria Livre Escolha) para o curso de Engenharia de 

Energia (anexos 2A a 2K). Professora Cristina informou que o curso de Engenharia de Energia 

propõe a abertura de algumas disciplinas na área de petróleo, sendo uma área importante para o 

curso. Estas passarão a ser, no futuro, disciplinas de opção limitada. Estão sendo criadas como 

livres a fim de agilizar o processo, e serem ofertadas em 2014. Após comentários, professor 

Derval colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidade. 

5) Alteração de bibliografia das disciplinas do projeto pedagógico do Bacharelado de Ciências e 

Humanidades (BC&H). Professor Flamarion lembrou que o BC&H está na iminência de receber 

a visita do MEC para o reconhecimento. O item inicial desta avaliação diz respeito à bibliografia 

Boletim de serviço - 20 de dezembro de 2013 Página 94



 

 

original das disciplinas e sua disponibilidade na biblioteca e, de acordo com isto, foram feitas 

várias alterações nas bibliografias. Algumas referências foram retiradas da bibliografia e outras 

acrescentadas pelos coordenadores das disciplinas. Fez-se uma ampla avaliação do BC&H 

durante este ano, e os dados ainda estão sendo compilados. Haverá, após o processo de 

reconhecimento, uma ampla reformulação com relação a algumas disciplinas, ementas e 

bibliografias. Posteriormente será feita uma reformulação mais qualitativa. O pedido é apenas 

para que, no momento, sejam efetuadas estas alterações, para fins de reconhecimento do curso. 

Após comentários, professor Derval colocou a proposta em votação, sendo aprovada por 

unanimidade.  

 

Expediente:  

1) Resolução que regulamenta a aplicação de avaliações substitutivas nas disciplinas dos cursos 

de Graduação da UFABC. Paulo Luiz dos Reis, representante dos técnicos administrativos, 

apresentou os fundamentos legais que amparam o direito do aluno a um exame substitutivo, 

quando ele perde o primeiro por razões justificadas. Após comentários e sugestões, houve 

consenso em relação ao retorno desta proposta de resolução à CG, quando houver a proposta que 

trata do exame de recuperação, para serem discutidas em conjunto. 

 

 

Edna Maria de Oliveira Loureiro 
Assistente em Administração da Pró-Reitoria de Graduação 

Universidade Federal do ABC 
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PORTARIA Nº 041/2013_PROPG_DAP de 12 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Cria a Comissão de Bolsas do Curso de Pós-

Graduação em Engenharia Elétrica. 

 

 

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, no uso 

de suas atribuições legais,   

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Constituir Comissão de Bolsas do Curso, composta pelos servidores docentes 

Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho (Siape nº 1907748), Edmárcio Antonio Belati (Siape nº 1671333), Carlos 

Eduardo Capovilla (Siape nº 1762419) e Luiz Alberto Luz de Almeida (Siape nº 1205456). 

 

Art. 2º A Comissão ora constituída será presidida pelo docente Alfeu Joãozinho 

Sguarezi Filho. 

 

Art. 3º Esta comissão alocará as bolsas UFABC e de outras agências de fomento 

concedidas ao Curso, de acordo com a regulamentação e critérios existentes nas normas da Pós-

Graduação. 

 

Art. 4º Esta comissão é válida enquanto perdurar o mandato da atual Coordenação do 

Curso. 

 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

Edmárcio Antonio Belati 

(Siape nº 1671333) 

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica 

 

 

 

 
wbj 
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EDITAL Nº 03/2013 
 

Institui as regras para o Processo Seletivo para bolsista de 

Pós-Doutorado PNPD/CAPES do Curso de Pós-Graduação 

em Planejamento e Gestão do Território para o 1º 

quadrimestre de 2013. 

 

A Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da Universidade 

Federal do ABC (UFABC) faz saber que estão abertas inscrições para a seleção de 1 (hum) Bolsista de 

Pós-Doutorado do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD) da CAPES/MEC, em consonância com 

as regras definidas pela Portaria nº 086 de 03 de julho de 2013 da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

(http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/Portaria_86_2013_Regulamento_PNPD.pd

f).  

A Comissão de Seleção para o presente processo será composta pela Coordenação do Curso de Pós- 

Graduação em Planejamento e Gestão do Território. 

 

O PNPD tem como objetivos:  

I) A absorção temporária de jovens Doutores para atuarem em projetos de pesquisa e 

desenvolvimento em áreas estratégicas;  

II) O reforço à pós-graduação e aos grupos de pesquisa nacionais;  

III) A renovação de quadros nas universidades e instituições de pesquisa;  

IV) O apoio à Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior; e 

V) O apoio às empresas de base tecnológica. 

 

O PNPD consiste de bolsa auxílio mensal de Pós-Doutorado no valor de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem 

reais) paga ao bolsista diretamente pela CAPES, durante o período de execução do projeto. 

Para os bolsistas aprovados nas modalidades “a” e “b” do item 1-V do presente edital, o período de 

duração da bolsa será de doze meses, podendo ser renovada anualmente até atingir o limite máximo de 60 

(sessenta) meses. Para os candidatos aprovados na modalidade “c”, o período máximo de duração da 

bolsa será de 12 meses, sem possibilidade de renovação. 

1. PERFIL DO CANDIDATO 

Exige-se do candidato atender os seguintes requisitos: 

I) Possuir o título de doutor, quando da implementação da bolsa, obtido em cursos avaliados pela 

CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC. Em caso de diploma obtido em instituição estrangeira, este 

deverá ser analisado pelo Programa de Pós-Graduação;  

II) Disponibilizar currículo atualizado na Plataforma Lattes do CNPq ou, se estrangeiro, currículo 

com histórico de registro de patentes e/ou publicação de trabalhos científicos e tecnológicos de impacto 

e/ou prêmios de mérito acadêmico;  

IV) Não ser aposentado ou estar em situação equiparada;  

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

2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO 

 

Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo compactado, para 

o e-mail pospgt@ufabc.edu.br. O assunto da mensagem deve ser “Inscrição – Pos-Doc” seguida do nome 

completo do candidato,  

 

I)  Currículo Lattes atualizado (http://lattes.cnpq.br); 

II)  Projeto de Pesquisa; 

III)  Carta ou e-mail de docente do Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território 

com o aceite de se tornar supervisor da proposta. 

 

3. CRONOGRAMA 

I) 20/12/2013 a 20/01/2014: Período das inscrições 

II) 21/01/2014: Divulgação dos candidatos inscritos no site do curso e por endereço eletrônico do 

candidato; 

III) de 22/01/2014 a 23/01/2014: período de interposição de recursos que deve ser interposto através 

do e-mail indicado no item 2. 

IV) 24/01/2014: Entrevistas (horário a ser informado por via eletrônica aos candidatos); 

V) 27/01/2014: Divulgação dos candidatos aprovados no site do curso e por endereço eletrônico. 

Envio à Pró-Reitoria de Pesquisa e para a Pró-Reitoria de Graduação da lista de candidatos aprovados, 

para validação e homologação; 

VI) 30/01/2014: Envio da documentação do candidato aprovado para a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação e Pró-Reitoria de Pesquisa (conforme item 4 abaixo). 

4. DOCUMENTOS PARA OUTORGA DA BOLSA 

 

I) Título de Doutor (Certificado ou Diploma) – cópia simples e original; 

II) Documento de identidade com validade nacional ou passaporte com visto temporário de 

permanência no país (no caso de estrangeiro), CPF e comprovante de residência com CEP – cópia 

simples e original; 

III) Demonstrativo de Conta Corrente (cabeçalho de extrato), em que o candidato seja o titular da 

mesma – cópia simples e original; 

IV) Título de Eleitor e comprovantes das duas últimas eleições ou comprovação de estar em dia com 

as obrigações eleitorais no caso de candidato brasileiro – cópia simples e original; 
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V) No caso de ser docente ou pesquisador no país com vínculo empregatício em instituições de 

ensino superior ou instituições públicas de pesquisa, apresentar comprovante de afastamento da 

instituição de origem por prazo compatível com o prazo de vigência da bolsa (via original). 

 

5. 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) Submeter um artigo, junto com seu supervisor, com os resultados (completos ou parciais) de sua 

pesquisa para um periódico com qualificação igual ou superior a B2 no Qualis Capes Interdisciplinar; 

IV) Restituir à CAPES os recursos recebidos irregularmente, quando apurada a não observância das 

normas do PNPD, salvo se motivada por caso fortuito, força maior, circunstância alheia a sua vontade ou 

doença grave devidamente comprovada e fundamentada. A avaliação dessas situações fica condicionada à 

análise e deliberação pela Diretoria Executiva da CAPES, em despacho fundamentado. 

 

Maiores informações sobre o Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território da 

UFABC e sobre o presente Edital devem ser obtidas através do e-mail "pospgt@ufabc.edu.br".  

 

 

 

 

Prof. Dr. Jeroen Johannes Klink 

(Siape 1516741) 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Planejamento e Gestão do Território 
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PORTARIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 54,  

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Revogar a Portaria nº 52 do CCNH.  

 

 

O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

(CCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 

Portaria nº 835, da Reitoria da UFABC, de 27 de novembro de 2013, publicada, no Diário 

Oficial da União em 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Revogar a Portaria nº 52/2013 do CCNH.  

 

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

UFABC. 

 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor 
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PORTARIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 55,  

DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Nomeia os membros da Comissão de Seleção referente 

ao Edital nº 108, de 22 de agosto de 2013.  

 

 

O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

(CCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 

Portaria nº 835, da Reitoria da UFABC, de 27 de novembro de 2013, publicada, no Diário 

Oficial da União em 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando a Resolução ConsEPE nº 19, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os seguintes docentes como membros da Comissão de Seleção para 

professores visitantes da área de Física: Eduardo Peres Novais de Sá, SIAPE nº 1675617, 

Alysson Fábio Ferrari, SIAPE nº 2616823 e Luciano Soares da Cruz, SIAPE nº 1762413, sob a 

presidência do primeiro.  

 

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

UFABC. 

 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor 
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PORTARIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 56,  

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Credencia professor em cursos de formação específica 

 

 

O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

(CCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 

Portaria nº 835, da Reitoria da UFABC, de 27 de novembro de 2013, publicada, no Diário 

Oficial da União em 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando o disposto na Resolução CONSUNI nº 47,  

 

RESOLVE: 

 

           Art. 1º Credenciar nos cursos Bacharelado em Filosofia e Licenciatura em 

Filosofia o professor Lorenzo Baravalle, matrícula SIAPE nº 2067640, lotado no CCNH. 

 

 

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

Serviços da UFABC. 

 

 

 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor 
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PORTARIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 57,  

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013 

 

Credencia professor em cursos de formação específica 

 

 

O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

(CCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 

Portaria nº 835, da Reitoria da UFABC, de 27 de novembro de 2013, publicada, no Diário 

Oficial da União em 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, 

 

Considerando o disposto na Resolução CONSUNI nº 47,  

 

RESOLVE: 

 

           Art. 1º Credenciar no curso Bacharelado em Química a professora Heloisa França 

Maltez, matrícula SIAPE nº 1933328, lotada no CCNH. 

 

 

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

Serviços da UFABC. 

 

 

 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor 
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PORTARIA CECS Nº 58, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Altera a composição da Comissão Permanente de 

Laboratórios Didáticos do CECS. 

 

    

  O DIRETOR DO CECS – CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, nomeado pela 

Portaria nº 830, de 27 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, em 29 de 

novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Alterar a composição dos membros titulares e suplentes da Comissão 

Permanente de Laboratórios Didáticos do CECS, conforme segue: 

Engenharia Aeroespacial: 

Titular: André Luís da Silva, Siape nº 1908193 

Suplente: Cícero Ribeiro de Lima, Siape nº 1604134 

 

Engenharia Ambiental e Urbana: 

 Titular: Cláudia Francisca Escobar de Paiva, Siape nº 1671577 (titular) 

Suplente: Lúcia Helena Gomes Coelho, Siape nº 1814655 (suplente) 

Engenharia Biomédica: 

Titular: Patrícia Aparecida da Ana, Siape nº 1760474 

Suplente: Sônia Maria Malmonge, Siape nº 1604317 

 

Engenharia de Energia: 

Titular: Antonio Garrido Gallego, Siape nº 1985515 

Suplente: Haroldo de Faria Junior, Siape nº 1671336 

 

Engenharia de Gestão: 
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 Titular: Douglas Alves Cassiano, Siape nº 1632464 

Suplente: Júlio Francisco Blumetti Facó, Siape nº 2526701 

Engenharia de Informação: 

 Titular: Kátia Franklin Albertin Torres, Siape nº 1838179  

Suplente: Irineu Antunes Junior, Siape nº 1671396  

Engenharia de Materiais: 

Titular: Carlos Triveño Rios, Siape n° 1646041  

Suplente: Daniel Scodeler Raimundo, Siape n° 1986755  

Bacharelado em Ciências Econômicas: 

Titular: Alexandre de Carvalho, Siape nº 1738080  

Suplente: Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques, Siape nº 1763482  

 

Bacharelado em Planejamento Territorial: 

 

Titular: Flavia da Fonseca Feitosa 

Suplente: Joel Pereira Felipe 

 

Bacharelado em Políticas Públicas: 

Titular: Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo 

Suplente: Marcos Vinicius Pó 

 

Art. 2º O mandato dessa comissão é de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por 

mais 1 (um) ano. 

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

Serviço. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Anibal Hetem Junior 

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
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PORTARIA CECS Nº 59, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Altera a composição da Comissão Permanente de 

Laboratórios de Pesquisa do CECS. 

 

    

  O DIRETOR DO CECS – CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, nomeado pela 

Portaria nº 830, de 27 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, em 29 de 

novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Alterar a composição dos membros titulares e suplentes do curso 

Bacharelado em Planejamento Territorial na Comissão Permanente de Laboratórios  de Pesquisa 

do CECS, conforme segue: 

  Titular: Leonardo Freire de Mello, Siape nº 2058245 

  Suplente: Joel Pereira Felipe, Siape nº 2522729 

 

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

Serviço. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Anibal Hetem Junior 

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
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SINOPSE 

   

Síntese das deliberações referentes aos assuntos 

constantes da pauta da XI sessão ordinária de 2013 do 

Conselho do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas – ConCECS, realizada no 

dia 09 de dezembro,  às 14h, na sala 312-1, 3º andar 

do Bloco A, em Santo André. 

 

Sessão presidida pelo professor Annibal Hetem Junior, diretor do CECS. 

 

Informes do diretor: 

1) Informou que a II Semana das Engenharias será realizada entre 06 e 10 de outubro de 

2014. 

2) Informou que alguns docentes não haviam desocupado suas salas. 

3) Comunicou que a Secretaria do CECS não receberá mais trabalhos de alunos. 

4) Justificou a ausência do professor Giorgio Romano Schutte e informou que o curso 

Bacharelado em Relações Internacionais organizará uma palestra com Guilherme 

Estrella, em janeiro de 2014, às 14h, no Bloco Beta, sobre o significado do pré-sal para 

projeção do Brasil. 

5) Informou que o Relatório de Gestão do CECS de 2013 deve ser entregue à PROPLADI 

em janeiro, e sugeriu o agendamento de uma reunião extraordinária para o dia 06 de 

janeiro de 2014, para aprovação do documento. 

6) Informou que haveria reunião da Comissão de Vagas no dia 12 de dezembro para 

apreciação de bancas da Engenharia Ambiental e Urbana e Biomédica e convidou os 

coordenadores.  

Informes dos conselheiros: 

1) Professor Cedric Rocha Leão sugeriu que uma sala de reunião fosse adaptada para sala de 

apoio de docentes com mesas individuais. Sugeriu que os escaninhos tivessem abertura 

para colocar trabalhos. 

Além destes informes, houve solicitações de inclusão e alteração na ordem de alguns 

itens, que foram aprovadas pelos conselheiros. 

Apresentação do Programa de Educação Tutorial (PET):  
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 Professor Everaldo Carlos Venancio fez breve apresentação dos objetivos do PET com a 

 finalidade de divulgar o programa, fomentar propostas para novos grupos PETs e 

 incentivar os alunos a participarem do programa de pós-graduação.  

 

Ordem do Dia: 

1) Solicitação de afastamento para realizar atividades de capacitação profissional. 

A solicitação de afastamento do professor Federico Bernardino Morante Trigoso pelo 

período de três meses, a partir de junho de 2014, para participação em curso de 

capacitação no Laboratório de Sistemas Fotovoltaicos da USP foi aprovada por 

unanimidade. 

2) Ata da 9ª Reunião Ordinária do ConCECS, realizada em 14 de outubro de 2013. 

Ata aprovada, com alterações, com uma abstenção.  

3) Ata da 10ª Reunião Ordinária do ConCECS, realizada em 18 de novembro de 2013. 

Ata aprovada, com alterações, com uma abstenção. 

4) Avaliação de estágio probatório final da professora Kátia Franklin Albertin Torres. 

A recomendação de aprovação do estágio probatório foi ratificada com uma abstenção. 

5) Abertura de 5 vagas de concurso para professor adjunto para o curso de Engenharia de 

Energia. 

Após apresentação da caracterização das vagas na área de Engenharia de Energia, o 

ConCECS aprovou por unanimidade 5 vagas nas seguintes subáreas: Sistemas Eólicos 

Geradores, Aerodinâmica de Sistemas Eólicos, Sistemas Solares Térmicos e Prospecção 

de Petróleo.  

6) Banca de concurso do Bacharelado em Planejamento Territorial. 

Os membros internos e externos da banca de concurso do Edital 175/2012 na área de 

Planejamento Territorial foram aprovados por unanimidade. 

7) Duplicação de vaga de concurso do Edital 168/2012. 

Professor Roberto Jacobe Rodrigues informou que a banca de concurso do Edital 

168/2012 recomendara o aproveitamento do 2º colocado, e, tendo em vista que o 1º 

colocado estava em fase de nomeação e que o 2º colocado estava disposto a assumir uma 

vaga, solicitou a duplicação de vaga na área de Instrumentação, Automação e Robótica, 

subárea Robôs Manipuladores. Solicitação aprovada por unanimidade. 

8) Banca de concurso da Engenharia de Informação. 

Os membros internos e externos da banca de concurso do Edital 32/2013 na área de 

Redes de Computadores foram aprovados por unanimidade. 

9) Duplicação de vaga de concurso dos Editais 23/2013 e 29/2013. 
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Professor Alberto Sanyuan Suen solicitou a duplicação de vaga dos concursos na área de 

“Macroeconomia e Economia Internacional” e “Economia do Meio Ambiente”. O relator 

explicou que, em ambos os concursos, as bancas recomendaram o aproveitamento do 

segundo colocado. Solicitação de duplicação de ambos os editais aprovados por 

unanimidade. 

 

10)  Redistribuição do professor Ronaldo Savarino Levenhagen. 

Após diversos questionamentos sobre a aderência do docente com o curso de Engenharia 

de Gestão, a proposta de retornar o item ao expediente foi aprovada com 14 votos 

favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções. 

Expediente: 

1) Resolução de credenciamento e descredenciamento de professores no Curso de Políticas 

Públicas. 

Professor Vítor Marchetti relatou que a resolução é semelhante a dos demais cursos com 

algumas alterações: número de presença mínima nas reuniões; exclusão da necessidade 

de justificar ausências; e acréscimo de item que permite o descredenciamento do docente 

do curso, caso não apresente documentação comprobatória necessária para avaliação 

institucional. Item encaminhado para a Ordem do Dia da próxima reunião. 

2) Resolução sobre normas de Trabalho de Conclusão do curso Bacharelado em Políticas 

Públicas. 

Professor Vítor Marchetti informou que as normas do Trabalho de Conclusão permitem  

o máximo de liberdade acadêmica possível e o fortalecimento da relação de autonomia do 

orientando e orientador. Destacou que o modelo adotado para defesa do trabalho de 

conclusão do curso é mais próximo de um evento científico. Item encaminhado para a 

Ordem do Dia da próxima reunião. 

3) Calendário ConCECS 2014. 

O calendário de reuniões ordinárias realizadas entre fevereiro e dezembro de 2014 foi 

aprovado por unanimidade.  

4) Avaliação de estágio probatório final dos professores Anne Cristine Chinellato e José 

Blanes Sala. 

Os processos foram disponibilizados para consulta dos conselheiros na Secretaria do 

CECS e encaminhados para a Ordem do Dia da próxima reunião ordinária. 

 

 

 

Cleide Lima da Silva 

Secretária Executiva do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
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PORTARIA DO CMCC Nº 50 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Designa servidores para compor banca de concurso 

para processo seletivo de docentes visitantes. 

 

O DIRETOR DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO 

(CMCC), nomeado pela portaria nº 834, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 29 de 

novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais e estatutárias:

  

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º Designar os seguintes servidores para a composição da banca de concurso para 

processo seletivo simplificado referente ao edital 119/13 de docentes visitantes na área de 

Ciência da Computação: Jerônimo Cordoni Pellegrini, Debora Maria Rossi de Medeiros e David 

Corrêa Martins Júnior 

 

 Art. 2º A banca será presidida pelo professor Jerônimo Cordoni Pellegrini. 

 

 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição 
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PORTARIA DA COMISSÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS 

INGRESSANTES PELO SISU 2013 Nº 016, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 

 

Homologa e declara encerrados os trabalhos de 

ocupação de vagas de ingresso pelo SISU 2013. 

 

 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DAS MATRÍCULAS DOS 

INGRESSANTES PELO SISU 2013, nomeado pela Reitoria através da portaria nº 33, de 21 de 

janeiro de 2013, publicada no Boletim de Serviços nº 250 de 23 de janeiro de 2013, e com base 

no Edital de Ingresso nº 153 de 22 de novembro de 2012, retificado pelo Edital nº 01 de 08 de 

janeiro de 2013, no uso de suas atribuições, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Homologar todas as matrículas realizadas por ingressantes pelo Sistema de 

Seleção Unificada / SiSU – MEC efetuadas entre os dias 29 de maio e 24 de julho de 2013. 

Art. 2º Declarar concluído o processo de ocupação de vagas de ingresso pelo 

Sistema de Seleção Unificada / SiSU – MEC em 2013, dando publicidade ao resultado final de 

ocupação das vagas oferecidas, conforme tabela: 

 

Câmpus Curso Turno 
Vagas 

Total Ocupadas Ociosas 

São Bernardo do Campo BC&T Matutino 216 215 1 

São Bernardo do Campo BC&T Noturno 219 217 2 

São Bernardo do Campo BC&H Matutino 200 199 1 

São Bernardo do Campo BC&H Noturno 200 196 4 

Santo André BC&T Matutino 560 550 10 

Santo André BC&T Noturno 565 562 3 

Total 1960 1939 21 
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Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Rail Ribeiro Filho 

Presidente da Comissão 
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