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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André 
CEP 09210
conselhos.superiores

 

RESOLUÇÃO

 

O CONSELHO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFAB
considerando: 

� o disposto no Art. 6º. Inciso V do Regimento Geral da UFABC
� as deliberações ocorridas em sua 

abril de 2014, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Graduação 
UFABC, conforme anexo. 

 
Art. 2º  Esta Resolução 

como seu anexo. 
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - ConsEPE
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 175, DE 09 DE MAIO 

Revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 134, que 
instituiu o Regimento Interno da Comissão de 
Graduação da UFABC. 

 

 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFAB C), no uso de suas atribuições e 

o disposto no Art. 6º. Inciso V do Regimento Geral da UFABC
as deliberações ocorridas em sua III sessão ordinária, realizada no di

 

Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Graduação 
 

Art. 2º  Esta Resolução revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 134, 

Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação no Boletim de 

Klaus Capelle 
Presidente

ConsEPE 

 

DE 2014. 

Revoga e substitui a Resolução ConsEPE nº 134, que 
instituiu o Regimento Interno da Comissão de 

PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE) DA 
, no uso de suas atribuições e 

o disposto no Art. 6º. Inciso V do Regimento Geral da UFABC; e 
sessão ordinária, realizada no dia 15 de 

Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Graduação (CG) da 

a Resolução ConsEPE nº 134, bem 

a partir de sua publicação no Boletim de 
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ANEXO  

 
TÍTULO I  

DA COMISSÃO 

 
Art.1º  Compete à Comissão de Graduação (CG), órgão consultivo e deliberativo, orientar, 
supervisionar e revisar periodicamente o ensino de Graduação, além de outras competências 
estabelecidas conforme disposto na Resolução ConsUni nº47 ou em qualquer outra que venha a 
substituí-la.  
 
Art. 2º  A composição da CG será estabelecida conforme disposto na Resolução ConsUni nº 47 
ou em qualquer outra que venha a substituí-la. 

§ 1º  Em caso de ausência, impedimento ou afastamento dos membros titulares, estes serão 
substituídos por seus respectivos suplentes; 

§ 2º  Na falta ou impedimento do Presidente da CG e do seu substituto legal, a Presidência será 
exercida pelo membro docente da Comissão de Graduação com mais tempo de magistério na 
UFABC. 

 

TÍTULO II 
DO FUNCIONAMENTO 

 
CAPÍTULO I 

DAS SESSÕES DA COMISSÃO 
 

SEÇÃO I 
DA PERIODICIDADE, DO COMPARECIMENTO E DA PAUTA 

 
 
Art. 3º  A CG reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês e em sessão extraordinária, 
mediante convocação de seu Presidente, por iniciativa própria ou por solicitação da maioria de 
seus membros. 

§ 1º  O calendário anual das sessões ordinárias será elaborado pela Secretaria da Pró-Reitoria de 
Graduação, tendo como base o Calendário pré-estabelecido anualmente, e ficará sujeito à 
aprovação da CG. 

§ 2º  As sessões extraordinárias deverão ser convocadas com a antecedência mínima de 48 
(quarenta e oito) horas, em documento enviado pelo Presidente, por iniciativa própria ou por 
solicitação da maioria dos membros, mediante indicação da pauta de assuntos a serem 
considerados na sessão. 

§ 3º  As sessões extraordinárias deverão ser constituídas preferencialmente por pauta única, 
apreciada diretamente na ordem do dia. 
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Art. 4º  O comparecimento dos membros da Comissão de Graduação às sessões é obrigatório e 
tem preferência sobre qualquer outra atividade universitária, salvo situações excepcionais a 
critério desta Comissão ou dos Conselhos Superiores. 

§ 1º  A ausência de representante eleito da Comissão de Graduação, titular e suplente, a três 
sessões ordinárias consecutivas ou a quatro alternadas, ao longo de um mesmo ano, sem 
justificativa, implicará em perda do mandato.  
§ 2º  Caso tenha decorrido menos de dois terços do mandato de um representante eleito 
desligado, novas eleições poderão ser convocadas para preenchimento da vaga no prazo máximo 
de 60 (sessenta) dias, a contar da data em que se deu a vacância. 

§ 3º  No caso  do representante eleito, nas condições a que se referem o parágrafo 2º, o mandato 
do titular e suplente vigorará apenas pelo prazo restante do mandato original. 
 
Art. 5º  A CG reunir-se-á com a presença de pelo menos 50% (cinquenta por cento) de seus 
membros, deliberando pelo voto da maioria dos membros titulares, seus respectivos suplentes ou 
representantes presentes à sessão. 

§ 1º  A sessão deverá ser suspensa pelo Presidente a qualquer momento, caso o quórum de 50% 
não seja mantido.  

§ 2º  A presença dos membros será consignada, antes do início dos trabalhos, mediante 
assinatura na Lista de Presença da CG. 
 
Art. 6º  As sessões da CG serão numeradas sequencialmente, com renovação numérica anual. 

Parágrafo único.  As sessões ordinárias e extraordinárias terão numerações independentes, 
respeitando o caput. 
 
Art. 7º  As pautas serão compostas pelos seguintes itens: Informes da Presidência, Informes dos 
Membros, Ordem do Dia e Expediente. 

§ 1º  A pauta será constituída por itens encaminhados pelo Presidente ou por, pelo menos, 2 
(dois) membros titulares da Comissão nos prazos determinados. 

§ 2º  A pauta e os respectivos documentos das reuniões ordinárias serão enviados aos membros 
com, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas antes da data de sua realização.  

§ 3º  Os assuntos abordados pela primeira vez na CG deverão entrar no Expediente para 
discussão e, somente na próxima sessão ordinária poderão entrar na Ordem do Dia para votação. 

§ 4º  O Presidente ou outro membro da Comissão poderá alterar a ordem da pauta, ou dela incluir 
ou excluir algo, contanto que haja justificativa e aprovação da maioria dos membros votantes 
presentes na CG. 

§ 5º  Assuntos constantes do Expediente poderão ser incluídos na Ordem do Dia por proposta da 
Presidência ou de, no mínimo, dois membros, mediante aprovação da maioria dos membros 
votantes presentes na CG.  
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§ 6º  A deliberação sobre cada assunto constante ou incluído da Ordem do Dia seguirá as 
seguintes fases: relatoria, discussão e votação. 

§ 7º  Os documentos necessários à discussão de assuntos deverão ser, obrigatoriamente, enviados 
ao Gabinete da Pró-Reitoria da Graduação, com pelo menos quinze dias de antecedência da 
sessão. 

§ 8º  Assuntos cuja documentação necessária não conste do documento de convocação não serão 
incluídos na pauta. 
 
Art. 8º  As sessões estarão abertas à comunidade universitária, limitada à disponibilidade de 
lugares no local onde serão realizadas. 

 

SEÇÃO II  
DA DISCIPLINA, DA RELATORIA E DA DISCUSSÃO 

 
Art. 9º  Todas as sessões serão gravadas e ficarão disponíveis a qualquer membro. 
 
Art. 10.  A Mesa de direção dos trabalhos será composta pelo presidente, podendo ter um 
servidor integrante da Pró-Reitoria de Graduação para assisti-lo. 
 
Art. 11.  Cada assunto da pauta será apresentado por um relator da CG ou pelo Presidente que, a 
seu critério e por sua iniciativa, poderá nomear um ou mais relatores para cumprir essa tarefa. 

§ 1º  Os itens de pauta pertencentes ao Expediente poderão ter como relatores quaisquer 
membros da comunidade acadêmica (docentes, discentes ou técnicos administrativos). 

§ 2º  Os itens de pauta pertencentes à Ordem do Dia somente poderão ter como relatores os 
membros da CG. 
 
Art. 12.  Durante o relato dos itens de pauta não será permitida a concessão de apartes. 
 
Art. 13.  Ao término do relato, o assunto será colocado em discussão pelo Presidente e serão 
anotados os nomes daqueles que desejam fazer uso da palavra, gerando uma fila de inscrições. 

§ 1º  O tempo máximo de uso da palavra é de três minutos, exceção feita aos casos em que o 
Presidente conceder, a seu critério e por sua iniciativa, tempo adicional.  

§ 2º  O Presidente dará a palavra aos solicitantes respeitando a ordem de inscrição.  

 

Art. 14. Qualquer membro da CG poderá solicitar um aparte de 1 (um) minuto a quem tenha a 
palavra desde que, ao término, a palavra volte a quem a detinha. 

§ 1º Quem tem a palavra pode ou não conceder o aparte a quem o solicitou, e sua decisão deve 
ser respeitada. 

§ 2º Não serão permitidos apartes de apartes. 
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Art. 15.  Questões de ordem podem ser levantadas a qualquer momento e devem ser dirigidas ao 
Presidente nos seguintes casos: 

I. pela observação do presente Regimento; e 

II.  pela organização dos trabalhos. 
 
Art. 16.  A Mesa só considerará as propostas encaminhadas quando secundadas por, pelo menos, 
um membro da CG. 
 
Art. 17.  Caberá ao Presidente a organização e a ordenação das propostas encaminhadas à Mesa 
para votação. 
 
Art. 18.  Antes de submeter uma proposta à votação, o Presidente – ou alguém por ele designado 
– deve enunciar a proposta com clareza e, em seguida, consultar a CG a respeito do seu completo 
entendimento. 

 

SEÇÃO III  
DO VOTO 

 
Art. 19.  O Presidente poderá propor que o voto seja simbólico ou nominal. 

§ 1º  No voto simbólico, o Presidente considerará aprovada a matéria na ausência de 
manifestação em contrário dos membros. 

§ 2º  No voto nominal, o Presidente solicitará que cada membro se manifeste e serão registrados 
em ata o número de votos favoráveis, contrários e abstenções à matéria. 

§ 3º  É facultado a qualquer membro da CG a verificação do resultado da votação. 
 
Art. 20.  O membro estará impedido de votar em qualquer assunto de causa própria ou de 
interesse pessoal ou de parente até 2° grau, consanguíneo ou afim, devendo fazer comunicação, 
nesse sentido, ao Presidente, antes da votação. 
 
Art. 21.  Será considerada aprovada a proposta que obtiver manifestação favorável da maioria 
dos presentes, com direito a voto. 
 
Art. 22.  Ao Presidente caberá apenas o voto de qualidade. 

 
SEÇÃO IV 
DAS ATAS 

 

Art. 23.  A secretaria da Pró-Reitoria de Graduação lavrará ata circunstanciada da sessão, 
fazendo constar: 
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I. a natureza da sessão, o dia, a hora, o local de realização e o nome de quem a presidiu; 

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

III.  os nomes de visitantes ou ouvintes no caso em que estes venham a fazer uso da palavra; 

IV.   aprovação da ata da sessão anterior; 

V. síntese cronológica dos informes da Pró-Reitoria e dos Membros, das apresentações 
ocorridas na Ordem do Dia, dos resultados das votações e das discussões ocorridas no 
Expediente; 

VI.  as declarações de voto na íntegra, quando solicitadas; e 

VII.  todas as propostas por extenso. 
 

Art. 24.  A apreciação e eventual aprovação das atas das sessões anteriores será sempre o 
primeiro item da Ordem do Dia. 

 

CAPÍTULO II 

ATOS DA COMISSÃO 

 

Art. 25.  As deliberações da CG serão formalizadas mediante atos que serão denominados Ato 
Decisório, Resolução, Parecer, Recomendação e Portaria no âmbito da Pró-Reitoria de 
Graduação. 

§ 1º  Ato Decisório é o ato pelo qual a CG emite aprovação sobre assuntos que lhe compete 
aprovar. 

§ 2º  Resolução é o ato pelo qual a CG fixa normas. 

§ 3º  Parecer é o ato pelo qual a CG se pronuncia sobre qualquer matéria que lhe seja submetida 
sem caráter de fixação de normas ou aprovação. 

§ 4º  Recomendação é o ato pelo qual a CG apresenta sugestão a outros órgãos, internos ou 
externos, no interesse da UFABC. 

§ 5º  Portaria é um instrumento expedido pelo Pró-Reitor de Graduação para nomear pessoas 
para comissões, regulamentar ou normatizar procedimentos no âmbito da Graduação. 
 
Art. 26.  Divulgadas como “Atos da CG” as deliberações da CG, à exceção das Portarias, serão 
assinadas pelo Presidente e expedidas, por escrito, com data e numeração ordinal sequencial para 
cada modalidade de ato. 
 
Art. 27.  A publicação e a divulgação dos “Atos da CG” serão efetuadas pelos meios de 
comunicações disponíveis na UFABC, vigorando seus efeitos a partir da data da sua publicação. 

 

Boletim de Serviço nº 368 - 13 de maio de 2013 Página 11



 

7 

 
 

CAPÍTULO III 
DA PRESIDÊNCIA 

 
Art. 28.  Compete ao Presidente da CG, além de outras atribuições que lhe são conferidas por 
este Regimento: 

I. presidir as sessões da CG; 

II.  dirigir as discussões concedendo a palavra aos membros, decidindo questões de ordem, 
coordenando os debates e neles intervindo para esclarecimentos, colocando em votação 
os assuntos discutidos e anunciando a decisão tomada; 

III.  convocar sessões ordinárias e extraordinárias; 

IV.  proceder ao juízo de admissibilidade dos processos encaminhados à CG; 

V. cumprir e fazer cumprir as decisões da CG; 

VI.  o voto de qualidade; 

VII.  comunicar aos demais Conselhos e às unidades administrativas universitárias as 
deliberações da CG, encaminhando-lhes aquelas que necessitem futuras providências; 

VIII.  solicitar a emissão de parecer por qualquer órgão da Universidade, quando se tratar de 
assunto complexo ou controverso; 

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

X. dirigir os processos de votação; 

XI.  dar posse aos membros da CG e a seus respectivos suplentes; 

XII.  expedir correspondência em nome da CG; 

XIII.  constituir subcomissões especiais ou temáticas; 

XIV.  constituir subcomissões assessoras; 

XV. cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

XVI.  indicar os relatores dos assuntos que serão debatidos pela CG; 

XVII.  baixar atos decorrentes das decisões de teor normativo, bem como adotar as providências 
cabíveis para o cumprimento das deliberações; 

XVIII.  aprovar a Ordem do Dia das sessões; e 

XIX.  rejeitar, de maneira preliminar, as proposições contrárias ao Estatuto e ao Regimento 
Geral da UFABC. 

 

 

Boletim de Serviço nº 368 - 13 de maio de 2013 Página 12



 

8 

 
 

 
CAPÍTULO IV  

DA SECRETARIA 

 

Art. 29. Compete à Secretaria: 

I. dar suporte administrativo a todos os trabalhos da CG; 

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

III.  tomar providências administrativas necessárias à instalação das sessões da CG; 

IV.  receber, examinar, distribuir e expedir a documentação e correspondência da CG;  

V. encaminhar pauta e documentação relativas às sessões ordinárias e extraordinárias da CG 
dentro dos prazos previstos; 

VI.  encaminhar à Assessoria de Comunicação e Imprensa da UFABC o registro de dados e 
informações deliberadas para fins de divulgação; 

VII.  auxiliar e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Presidente em sessão; 

VIII.   promover a instrução dos processos e fazer cumprir as diligências determinadas pela 
Presidência da CG; 

IX.  encaminhar Expediente aos interessados, dando ciência dos despachos e decisões 
proferidos nos respectivos processos; 

X. elaborar as atas referentes aos trabalhos das sessões da CG, assim como os atos que serão 
apreciados e assinados pelo Presidente; 

XI.  propor o calendário anual das sessões ordinárias, para deliberação do Presidente; 

XII.  manter arquivo atualizado e disponível dos atos da CG; 

XIII.  encaminhar aos membros designados relatores, com antecedência mínima de 6 (seis) dias 
úteis, a convocação, a descrição do assunto a ser incluído na pauta da sessão e cópia dos 
principais documentos que integram cada processo, informando, em cada caso, o gestor 
responsável pelo fornecimento de esclarecimentos complementares; 

XIV.  secretariar as sessões da CG; 

XV. providenciar as informações solicitadas pelos membros; 

XVI.  executar os trabalhos necessários à reprodução, divulgação e arquivamento das atas; 

XVII.  manter sob sua guarda e responsabilidade os livros e documentos da CG; 

XVIII.   providenciar, quando solicitado pelo Presidente, a convocação de servidores e membros 
de outros órgãos colegiados para as sessões da CG; 

XIX.  encaminhar, quando solicitado, extratos ou transcrição de atas para registro; 
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XX. prestar informações e providenciar documentos, quando solicitados, pelos membros dos 
demais Conselhos Superiores da UFABC, auditores do Tribunal de Contas da União, da 
Controladoria Geral da União e Auditoria Interna; 

XXI.  prover os meios necessários para o regular funcionamento da CG. 

 

CAPÍTULO V  
DOS MEMBROS 

 
Art. 30.  Compete aos membros: 

I. participar das sessões da CG, contribuindo no estudo, nas discussões e na busca de 
soluções de consenso do Colegiado; 

a) em caso de ausência ou impedimento justificado de docente titular e suplente das 
coordenações dos cursos de graduação, indicar formalmente um representante 
docente credenciado ao respectivo curso para substituí-lo na sessão; 

b) em caso de ausência ou impedimento justificado de qualquer outro membro nato 
desta Comissão, titular e suplente, indicar formalmente um representante para 
substituí-lo na sessão; 

II.  exercer o direito de voto nas tomadas de decisão; 

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

IV.  participar de comissões especiais designadas pelo Presidente. 

 

TÍTULO III  
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 31.  Os casos omissos no presente Regimento que não sejam esclarecidos pelo Estatuto ou 
pelo Regimento Geral serão objeto de deliberação em sessão da CG. 

 

Art. 32.  O prazo estabelecido no parágrafo 7º do Art. 7º entra em vigor a partir de 1 de janeiro 
de 2014. 
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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 355, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Nomeia candidato aprovado em concurso público, 

conforme resultado homologado pelo Edital nº 197/ 

2013. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), seção 2, página 01, de 03 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º da Lei 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no quadro de pessoal da UFABC, os candidatos aprovados no concurso 

público objeto do Edital nº 91, de 30 de julho de 2013, publicado no DOU de 1º de agosto de 

2013, com resultado homologado pelo Edital nº 197, de 20 de dezembro de 2013, publicado no 

DOU de 23 de dezembro de 2013, seção 3, página 56, conforme anexo I da presente Portaria. 

Anexo I 

 

Cargo: Tecnólogo – Área Eletrotécnica Industrial 

Classificação Nome Cód. Vaga 

2 Lucas Ribeiro Torin 0986266 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 356, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Nomeia candidata aprovada para o cargo de Professor 

Adjunto A, conforme Edital de homologação nº 

95/2014. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, 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, a candidata aprovada 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 28, publicado no DOU de 8 

de abril de 2013, com resultado homologado pelo Edital nº 95, de 22 de abril 2014, publicado no 

DOU de 28 de abril de 2014, Seção 3, página 37, conforme anexo a presente Portaria. 

 

Anexo I 

 

Cargo: Professor Adjunto A – Área: Engenharia de Energia – Subárea: Instalações Elétricas 

Nome da candidata Código da vaga 

Fabiana Aparecida de Toledo Silva 0898795 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 357, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Exonera, a pedido, Barbara Romilda Zanolla Leite, 

ocupante do cargo de Assistente em Administração. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Exonerar, a pedido, Barbara Romilda Zanolla Leite, SIAPE nº 2109277, ocupante 

do cargo de Assistente em Administração, a contar de 06 de maio de 2014. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 358, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Designa a servidora Juliana Kelmy Macário de Faria 

Daguano para exercer a função gratificada de 

Coordenadora pró-tempore do Curso de Graduação 

em Engenharia Biomédica. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º - Designar a servidora Juliana Kelmy Macário de Faria Daguano, SIAPE 

nº 1903304, para exercer a função gratificada de Coordenadora pró-tempore do Curso de 

Graduação em Engenharia Biomédica, código FCC. 

Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 606 de 29 de agosto de 2013, publicada no 

Diário Oficial da União de 02 de setembro de 2013, seção 2, página 38. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 359, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Dispensa a servidora Ana Keila Mosca Pinezi da 

função gratificada de Coordenador do Curso de Pós-

Graduação em Ciências Humanas e Sociais. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Dispensar a servidora Ana Keila Mosca Pinese, SIAPE nº 1545588, da função 

gratificada de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais, 

código FCC. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 360, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Designa a servidora Camila Caldeira Nunes Dias para 

exercer a função gratificada de Coordenadora do 

Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e 

Sociais. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Designar a servidora Camila Caldeira Nunes Dias, SIAPE nº 1891496, para 

exercer a função gratificada de Coordenadora do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas 

e Sociais, código FCC. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 361, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Designa o servidor Cláudio Luis de Camargo 

Penteado para exercer a função de Vice-Coordenador 

do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e 

Sociais. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Revogar a Portaria nº 494, de 8 de agosto de 2013, publicada no Boletim 

de Serviço da UFABC nº 299, de 13 de agosto de 2013, página 08. 

Art. 2º Designar o servidor Cláudio Luis de Camargo Penteado, SIAPE nº 

1545036, para exercer a função de Vice-Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Ciências 

Humanas e Sociais. 

Art. 3º Designar o servidor como substituto eventual do Coordenador do Curso de 

Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais, código FCC, nas ausências e impedimentos 

regulares do titular. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 362, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Designa Marcella Pecora Milazzotto para exercer a 

função de Chefe da Divisão de Propriedade Intelectual 

da Agência de Inovação. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Designar a servidora Marcella Pecora Milazzotto, SIAPE nº 1601025, para 

exercer a função de Chefe da Divisão de Propriedade Intelectual da Agência de Inovação da 

UFABC. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 363, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Torna sem efeito a Portaria nº 68, de 05 de fevereiro de 

2014.  

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Tornar sem efeito a Portaria nº 68, de 05 de fevereiro de 2014, publicada no DOU 

de 06 de fevereiro de 2014, seção 2, página 13. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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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 364, DE 08 DE MAIO DE 2014. 

 

Nomeia a banca de examinadores do concurso 

público de Magistério Superior na área de 

Geoinformação para o Planejamento Territorial. 

 

 

 O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 31 de janeiro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no 

uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõem as Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 

9.394/1996 e 11.784/2008, os Decretos nºs 94.664/1987, 3.298/1999 e 6.944/2009, as Portarias 

nºs 450, de 06 de novembro de 2002 e 124, de 15 de março de 2010, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão e a Portaria nº 345, de 25 de março de 2010, do Ministério da 

Educação, 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os seguintes professores para compor, sob a presidência do 

primeiro, a banca de examinadores do concurso público de Magistério Superior consubstanciado 

no Edital nº 16/UFABC/2014, publicado no DOU de 30 de janeiro de 2014, na área de 

Geoinformação para o Planejamento Territorial.  

I - titulares: Alina Gonçalves Santiago, Clodoveu Augusto Davis Junior, e Sandra 

Irene Momm Schult; 

II - suplentes: Lúbia Vinhas, Silvana Maria Zioni, e Rafael Straforini.   

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 
Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-72-81 

proex@@ufabc.edu.br 

 

PORTARIA DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO Nº 001 

28 DE MARÇO DE 2014 

 

Estabelece diretrizes para certificação de 

coordenadores de ações de extensão desenvolvidas 

na Universidade Federal do ABC, sem subsídios 

da ProEx. 

 

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria  nº 220, de 21 de março de 2014, publicado no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 13, de 25 de março de 2014, no uso de suas 

atribuições legais e considerando as deliberações do Comitê de Extensão Universitária em 

sua primeira sessão ordinária, 

RESOLVE: 

Art. 1º Certificar os coordenadores de ações extensionistas desenvolvidas na 

Universidade Federal do ABC, sem subsídios da ProEx  

Parágrafo único: Entende-se por ações extensionistas projeto, evento, oficinas 

e cursos. 

Art. 2º Poderão ser certificados docentes e servidores técnico-administrativos 

da Universidade Federal do ABC 

Parágrafo único: Será certificado apenas um coordenador por ação. 

Art. 3º A referida certificação será concedida ao coordenador da ação pelo 

pró-reitor de extensão ou servidor por ele designado, mediante a aprovação de relatório 

específico. 

§ 1º O relatório deverá estar em conformidade com o modelo disponibilizado 

pela ProEx. 

§2º A certificação dar-se-á num prazo máximo de 30 (trinta) dias após a 

submissão do relatório pelo coordenador da ação. 

§ 3º A aprovação do relatório será efetuada pelo pró-reitor  ouvidos os chefes 

das divisões da Pró-reitoria de Extensão. 

Art. 4º  A certificação dará ao coordenador da ação de extensão poderes para 

certificação dos membros da equipe executora, assim como eventuais voluntários. 

Parágrafo único: os membros da equipe executora a serem certificados assim 

como eventuais voluntários deverão estar devidamente listados no relatório final da ação de 

extensão. 

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Daniel Pansarelli 

Pró-Reitor de Extensão 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-72-81 

proex@ufabc.edu.br 

 

PORTARIA DA PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO Nº 002 

DE 07 DE ABRIL DE 2014.

 

Estabelece diretrizes para submissão e aprovação de 

propostas de ações de extensão na modalidade fluxo 

contínuo. 

 

O PRÓ-REITOR DE EXTENSÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria  nº 220, de 21 de março de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 13, de 25 de março de 2014, no 

uso de suas atribuições legais e considerando as deliberações do Comitê de Extensão 

Universitária em sua II Sessão Ordinária,  



RESOLVE: 

 

Art. 1º Normatizar a modalidade fluxo contínuo para apresentação de propostas de 

ação de extensão. 

§ 1º Podem propor ações de extensão docentes e técnicos administrativos da 

UFABC. 

§ 2º Entende-se por ação de extensão, para fins dessa resolução, projeto, curso, 

evento e oficina. 

Art. 2º Para fins de planejamento interno, as propostas serão divididas em três 

níveis de apoio – Nível I, II e III. 

Art. 3º Serão consideradas de nível I as propostas de ações extensionistas que 

necessitarem dos seguintes recursos:  

a) Reserva de salas e/ou auditórios 

b) Divulgação no site e redes sociais da Proex 

c) Impressão de até 10 cartazes (A3) ou (A4)  

Parágrafo único: Para ações de apoio simples o proponente deverá encaminhar 

solicitação a ProEx com um prazo mínimo de 10 dias antes do início da ação. 

  Art. 4º Serão consideradas de nível II as propostas de ações extensionistas que 

necessitarem dos seguintes recursos: 

a) Reserva de salas e/ou auditórios 

b) Impressão de até 30 cartazes (A3) ou (A4) 

c) Empréstimo de equipamentos  

d) Solicitação de transporte, exceto ônibus. 

e) Divulgação do evento no site e redes sociais da Proex e da UFABC 
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f) Certificação para participantes de ações de extensão do tipo palestra, curso e 

oficina. 

Parágrafo único: Para ações de apoio nível II o proponente deverá encaminhar 

solicitação a ProEx com um prazo mínimo de 20 dias antes do início da ação. 

Art. 5º Serão consideradas de nível III as propostas de ações extensionistas que, 

além dos recursos descritos no Art. 4º, necessitarem de outros recursos, inclusive bolsas de 

extensão, diárias e passagens, auxílio a discente e reserva de ônibus.  

Parágrafo único: Para propostas de nível III o proponente deverá encaminhar 

solicitação a ProEx com um prazo mínimo de 90 dias antes do início da ação. 

Art. 6º  A ProEx disponibilizará um modelo padrão para arte e divulgação de 

cartazes e mídias, devendo a confecção de ambos ficar a cargo do proponente. 

Art. 7º A ProEx disponibilizará, em seu site, formulário próprio para solicitação 

de apoios para todos os níveis. 

  Art. 8º Para fins de apoio, serão consideradas apenas as solicitações que 

apresentarem mérito extensionista em suas ações e que forem viáveis tecnicamente. 

§ 1º Ficará a cargo da Pró-reitoria de Extensão a aprovação dos apoios de níveis I 

e II de acordo com a capacidade de execução orçamentária e de recursos humanos da ProEx. 

§ 2º Ficará a cargo do Comitê de Extensão Universitária a aprovação de propostas 

de apoio de nível III. 

§ 3º A critério da ProEx podem ser solicitados documentos complementares para 

fins de certificação. 

  Art. 9º Eventuais recursos interpostos serão julgados pelo Comitê de Extensão 

Universitária, em reunião ordinária. 

Art. 10º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Daniel Pansarelli 

Pró-Reitor de Extensão 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA PROGRAD Nº 026, DE 07 DE MAIO DE 2014. 

 

Credenciamento de docentes e professores visitantes 

em Bacharelado Interdisciplinar. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 224 de 21 de março de 2014, 

publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 25 de março de 2014, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Credenciar automaticamente os docentes abaixo relacionados no curso de 

Bacharelado Interdisciplinar: 

 

Nome Área/Subárea em que tomou posse Bacharelado Interdisciplinar 

Eduardo Lucas Subtil Saneamento Ambiental – Subárea: 

Operações Unitárias e Sistemas de 

Tratamento de Águas, Esgotos e 

Efluentes 

BC&T 

Giulliana Mondelli Engenharia Ambiental e Urbana BC&T 

Luciana Rodrigues 

Fagnoni Costa 

Travassos 

Planejamento Regional BC&H 

 

Art. 2º Credenciar automaticamente os professores visitantes abaixo relacionados 

no curso de Bacharelado Interdisciplinar: 

 

Nome Área/Subárea em que tomou posse Bacharelado Interdisciplinar 

Elmer Antonio 

Ramirez Barreto 

Física Geral BC&T 

Rone Peterson 

Galvão de Andrade 

Física Geral BC&T 
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

José Fernando Queiruga Rey 

Pró-Reitor de Graduação 

Boletim de Serviço nº 368 - 13 de maio de 2013 Página 32



PRÓ-REITORIA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO

Boletim de Serviço nº 368 - 13 de maio de 2013 Página 33



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós Graduação 

Divisão de Apoio às Coordenações 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0085/0086/0087 

curso.pos@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA Nº 013/2014_PROPG_DAP de 09 de maio de 2014 

Normatiza a concessão de auxílio financeiro com 

recursos provenientes do PROAP, com vistas à 

participação de alunos do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Humanas e Sociais em eventos e divulgação 

científica - Congressos, Seminários, Painéis, Simpósios. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e 

Sociais, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º Normatizar a concessão de auxílio financeiro com recursos proveniente do 

PROAP, com vistas à participação de alunos do PPG-CHS em eventos e divulgação científica 

(Congressos, Seminários, Painéis, Simpósios). 

Art. 2º A participação em eventos de alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Humanas e Sociais, com o apoio institucional, deverá obedecer às seguintes condições: 

I. Apresentação de trabalho realizado em parceria com um professor do 

Programa (preferencialmente o próprio orientador) com publicação do artigo 

completo em anais; 

II. Aderência do evento às linhas de pesquisa do Programa e/ou a projetos de 

pesquisa em desenvolvimento por seus integrantes; 

III. Relevância do evento, demonstrada por seu reconhecimento no meio e pela 

reputação das instituições promotoras; 

IV. A aprovação de auxílio para mais de um evento (nacional ou internacional) 

num mesmo ano letivo estará condicionada à análise pelo Colegiado. A 

análise deverá considerar o conjunto das demandas por auxílios e os recursos 

disponíveis; 

Art. 3º As solicitações que eventualmente não se enquadrem nas condições do Art. 2º 

deverão ser avaliadas e deliberadas pelo colegiado. 

Art. 4º Os valores máximos concedidos para cada evento serão definidos pelo 

Colegiado, no início de ano letivo, considerando o montante de recursos disponíveis. 

§ Único: No decurso do ano, a definição do valor máximo a ser concedido poderá ser 

alterada (ampliada ou reduzida) pelo Colegiado em função do aumento ou da redução dos recursos. 

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço 

da UFABC. 

 

 

Camila Caldeira Nunes Dias - Siape nº 1891496 

Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais 
lec 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7940 

secretariacecs@ufabc.edu.br 

 

 
 

 

PORTARIA CECS Nº 32, DE 12 DE MAIO DE 2014. 

 

Credencia docentes em cursos de formação específica 

de suas respectivas áreas de ingresso. 

    

  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 e considerando a Resolução da Comissão 

de Graduação nº 02, de 20 de março de 2012, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Credenciar os professores abaixo relacionados nos cursos de formação 

específica de suas áreas de ingresso. 

Docente SIAPE Área em que tomou posse Curso de formação específica 

Eduardo Lucas 

Subtil 

1073159 Saneamento Ambiental – 

Subárea: Operações 

Unitárias e Sistemas de 

Tratamento de Águas, 

Esgotos e Efluentes 

Engenharia Ambiental e 

Urbana 

Giulliana Mondelli 2115523 Saneamento Ambiental, 

subárea: Resíduos Sólidos 

Engenharia Ambiental e 

Urbana 

Luciana Rodrigues 

Fagnoni Costa 

Travassos 

1790489 Planejamento Regional Bacharelado em 

Planejamento Territorial 

 

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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