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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) 4437.8574 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 053, DE 28 DE JANEIRO DE 2015.

 

Delega ao Pró-reitor de Graduação a competência de 

assinar documentos referentes à solicitação de passe 

escolar para alunos de graduação da UFABC. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 98, de 11 de fevereiro de 2014, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 15, de 13 de fevereiro de 2014, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Delegar ao Pró-reitor de Graduação a competência de assinar documentos 

referentes à solicitação de passe escolar para alunos regularmente matriculados em cursos de 

graduação da UFABC. 

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Vice-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 054, DE 28 DE JANEIRO DE 2015. 

 

Exonerar, a pedido, Rafael Margado Salvioni do cargo 

de Tecnólogo - Área: Sistemas para Internet. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 98, de 11 de fevereiro de 2014, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 15, de 13 de fevereiro de 2014, no uso de suas 

atribuições legais, 

 

RESOLVE:  

 

Exonerar, a pedido, o servidor RAFAEL MARGADO SALVIONI, SIAPE nº 2092412, 

do cargo de Tecnólogo - Área: Sistemas para Internet, Código de Vaga 986208, nos termos do 

Art. 33, I, e Art. 34 da Lei nº 8112/90, a contar de 26/01/2015. 

 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Vice-Reitor 
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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 003, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. 

 

Dá publicidade aos discentes que incorreram em 

normativa vigente de desligamento de curso de 

graduação. 

 

 

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 Informar aos discentes seguintes que terão sua matrícula para o 1º 

quadrimestre de 2015 bloqueada por estarem na situação descrita pelo Artigo 13 da Resolução 

ConsEPE nº 166: 

 

RA CURSO 

11012807 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11014108 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11014507 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11023807 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11023808 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11030808 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11036907 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11039207 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11048607 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11053807 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11058508 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11059107 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11060508 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11062707 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11077908 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11079308 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11089408 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 
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11115808 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

11119608 Bacharelado em Ciência e Tecnologia 

 

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

José Fernando Queiruga Rey 

Pró-Reitor de Graduação 
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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) 3356.7020 

dpag.prograd@ufabc.edu.br 

 

EDITAL Nº 01/2015 

 

Retifica o Edital nº 011/2014 - Programa de Monitoria 

Acadêmica 2015 

 

 

O Pró Reitor de Graduação da UFABC, nomeado pela Portaria UFABC nº 224 de 21 de março 

de 2014, publicada no Boletim de Serviço da UFABC nº 357 de 25 de março de 2014, no uso de 

suas atribuições legais, torna público o presente Edital, referente ao processo seletivo de bolsistas 

para o Programa de Monitoria Acadêmica da UFABC. 

 

I. Onde se lê 

 

5.2. O período de inscrição será das 14:00 horas do dia 12 de novembro de 2014 até às 

14:00 horas do dia 25 de novembro de 2014, conforme cronograma a seguir. Não serão 

aceitas inscrições encaminhadas antes ou após esse período. 

 
 

DATA EVENTO RESPONSÁVEL 

12/11 Publicação Edital 2014 DPAG/PROGRAD 

12/11 a 25/11 Inscrições Candidatos 

26/11 a 09/12 Análise das Inscrições DPAG/PROGRAD 

10/12 e 11/12 Inscrições Deferidas   DPAG/PROGRAD 

12/12 Interposição de Recursos Candidatos 

15/12 Análise de Recursos Comitê de Monitoria 

16/12 Resultado Final – Composição Banco 
de Candidatos 

DPAG/PROGRAD 

16/12 a 
09/02/2015 

Seleção de Monitores Coordenadores 
Curso/Disciplina 

10/02/2015 a 
13/02/2015 

Assinatura de Outorga Candidatos 

 

 

Boletim de Serviço n° 435 - 30 de janeiro de 2015 Página 11



 

 

Leia-se 

 

5.2. O período de inscrição será das 14:00 horas do dia 12 de novembro de 2014 até às 

14:00 horas do dia 25 de novembro de 2014, conforme cronograma a seguir. Não serão 

aceitas inscrições encaminhadas antes ou após esse período. 

 
 

DATA EVENTO RESPONSÁVEL 

12/11 Publicação Edital 2014 DPAG/PROGRAD 

12/11 a 25/11 Inscrições Candidatos 

26/11 a 09/12 Análise das Inscrições DPAG/PROGRAD 

10/12 e 11/12 Inscrições Deferidas   DPAG/PROGRAD 

12/12 Interposição de Recursos Candidatos 

15/12 Análise de Recursos Comitê de Monitoria 

16/12 Resultado Final – Composição Banco 
de Candidatos 

DPAG/PROGRAD 

16/12 a 
09/02/2015 

Seleção de Monitores Coordenadores 
Curso/Disciplina 

02/02/2015 a 
13/02/2015 

Assinatura de Outorga Candidatos 

 

 

 

Santo André, 28 de janeiro de 2015. 

 

 

 

 

Prof. Dr. José Fernando Queiruga Rey 

Pró Reitor de Graduação 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Biossistemas 

Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 01/2015  

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Biossistemas, referente ao 

ingresso no segundo quadrimestre do ano de 2015. 

O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC (UFABC) 

torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso nos Cursos 

de Mestrado (e/ou) Doutorado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o mês de 

maio de 2015 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos 

candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela 

Coordenação do Programa, a qual será presidida pela servidora docente Daniele Ribeiro 

de Araujo (SIAPE 1675708), sendo seus demais membros a servidora docente Ana 

Carolina Santos de Souza Galvão (SIAPE 1672728), e a Prof.ª Cíntia Maria Saia Cereda 

(CPF nº 06257008808) da Universidade Estadual de Campinas. 

 

1.2. Para a inscrição no processo seletivo (Mestrado e de Doutorado), os candidatos devem 

comprovar a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou a previsão 

de sua conclusão até a data da primeira matrícula no Programa, por meio de encaminhamento 

do documento na solicitação de inscrição (item 4).  

 

1.3. Os candidatos selecionados para o Doutorado que estejam cursando o Mestrado, nesta ou 

em outra instituição de ensino, só poderão efetuar a matrícula no Doutorado após a efetiva 

aprovação da defesa de Mestrado, com a consequente emissão da "Ata de Defesa". 

 

1.4. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações 

adicionais do item 6. "Candidatos residentes no exterior". 

 

1.5. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Biossistemas da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao quadro 

de orientadores permanentes ou colaboradores, credenciados no Programa (disponível na 

página http://biossistemas.ufabc.edu.br), com ciência manifesta do respectivo orientador por 

meio de sua assinatura no formulário de inscrição (ver item 4.1). 

 

1.6. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita de conteúdo geral, 

em português e sem consulta, com caráter eliminatório; (2) prova escrita de conteúdo 

específico, em português (3) entrevista e análise do currículo Lattes comprovado. Os itens (2) 

e (3) apresentam caráter classificatório. 
 

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

 

2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início 

das aulas para o 2° quadrimestre do ano de 2015 é apresentado a seguir: 

 

Prazo de inscrição 01 a 28 de fevereiro de 2015  

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas (com os motivos) 

11.03.2015 

Prazo para recurso das inscrições 

indeferidas 

de 12 a 16.03.15 

Resultado dos recursos das inscrições 17.03.15 

Realização da etapa eliminatória: prova 

escrita geral 

18.03.15 

Divulgação do resultado parcial 20.03.15 

Prazo para recurso do resultado parcial 

(etapa eliminatória) 

21 a 25.03.15 

Resultado dos recursos da etapa 

eliminatória 

26.03.15 

Realização da etapa classificatória: 

prova escrita específica, análise de 

currículo e entrevista  

27 e 30.03.15 

Divulgação do resultado parcial (etapa 

classificatória) 

31.03.15 

Prazo para recurso do resultado parcial 

(etapa classificatória) 

de 01 a 05.04.15 

Divulgação do resultado final 09 de abril de 2015  

Matrícula 19 e 20/05/2015 

Início das aulas 25/05/2015 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1. Serão oferecidas 12 (doze) vagas para o Mestrado e 06 (seis) vagas para o Doutorado. O 

número exato de vagas poderá sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos nos 

termos do presente Edital. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá encaminhar pelo e-mail de 

inscrição as cópias dos documentos listados abaixo, conforme a solicitação. A falta de 

qualquer desses documentos e do atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento 

da inscrição. 
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I. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato e pelo orientador (disponível em 

http://propg.ufabc.edu.br/formularios.html - item Ficha de Inscrição); 

II. Cópias dos documentos de identidade do candidato; 

- RG, CPF, para brasileiros  

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

passaporte); 

III. Cópia do histórico escolar da graduação (para candidatos ao Mestrado); 

IV. Cópia do histórico escolar da graduação e/ou do mestrado (este último fica dispensado 

para os candidatos a Doutorado Direto); 

V. Cópia do Currículo Lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br), sendo que a documentação 

comprobatória deverá ser apresentada em cópia impressa simples no dia e horário indicados 

para análise de currículo e entrevista; 

VI. Proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo: (i) introdução; (ii) objetivos do 

futuro projeto, (iii) metodologia, (iv) referências bibliográficas e (v) descrição da 

infraestrutura para o desenvolvimento do projeto. Esta proposta deve estar assinada pelo 

candidato e pelo possível futuro orientador.  

VII – Diploma de Graduação ou de Mestrado (conforme o caso e dispensado para os casos de 

Doutorado Direto) ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua conclusão 

até a data de matrícula no Programa. 

VIII - Os diplomas de graduação e de mestrado obtidos em Programa no exterior não 

necessitam ter a sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição 

para o processo seletivo. 

IX- Os candidatos ao doutorado, que tenham obtido diploma de mestre junto ao Programa de 

Pós-graduação em Biossistemas, estarão dispensados da prova escrita de conteúdo geral, 

descritas no item 5.1.1., do presente edital, sendo considerada para a classificação, a nota 

obtida na prova de conteúdo específico, entrevista/arguição (com apresentação da proposta de 

pesquisa) e na análise de Currículo Lattes comprovado. 

 

4.2. Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades 

especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem 

enviar atestado médico ou comprovação. 

 

I – A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do processo seletivo 

(conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade dos 

mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao 

candidato via e-mail. 

 

4.3. Cada um dos documentos citados (item I a VII) deverá ser salvo em PDF e enviado em 

um único arquivo compactado (.zip – com no máximo 5Mb), para o e-mail 
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selecao.pgbis.2015.2@ufabc.edu.br com assunto: “Inscrição – PGBIS - nome completo do 

candidato”.  

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

5.1. Dos Critérios de Seleção 

O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Biossistemas é 

elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do Programa (ver 

item 1.1). Os critérios de seleção e classificação são baseados em: 

I. Prova escrita de conteúdo geral, em português; 

II. Prova escrita de conteúdo específico, em português; 

III. Entrevista/arguição, em português; 

IV. Análise do currículo Lattes comprovado. 

 

5.1.1. Prova escrita de conteúdo geral: 

I - A prova escrita de conteúdo geral, sem consulta e com caráter eliminatório, terá duração 

de 2 (duas) horas e será constituída por questões dissertativas ou objetivas básicas, conforme 

conteúdo programático apresentado no item 5.1.3. 

II - Serão classificados para as fases seguintes do processo seletivo os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco).  

III - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do Programa na 

internet [http://biossistemas.ufabc.edu.br], quando serão também divulgados os horários e 

locais da prova escrita específica e das entrevistas. 

IV - Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local do exame após o horário 

marcado para o início da prova. 

 

5.1.2. Prova escrita de conteúdo específico: 

Os candidatos, aprovados na prova geral escrita, deverão realizar a prova escrita de conteúdo 

específico. A prova de conteúdo específico terá caráter classificatório, com duração de 3 

(três) horas e será constituída por questões dissertativas de maior complexidade, conforme 

conteúdo programático apresentado no item 5.1.3. O candidato deverá responder, no total, 05 

(cinco) questões (a sua escolha) distribuídas entre os temas: i) Bioquímica Estrutural; ii) 

Biologia Celular e Molecular; iii) Biofísica, Fisiologia e Farmacologia. 

 

5.1.3. Os tópicos abordados nas provas de conteúdo geral e específico serão: 

Bioquímica Estrutural: 1-Estrutura e função de carboidratos e lipídeos 2-Água, pH e pKa e, 3-

Cinética enzimática, 4- Estrutura de proteínas (níveis de organização estrutural, classificação, 

métodos experimentais de determinação da estrutura tridimensional de proteínas), 5- Interações 

intermoleculares: forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio, pontes salinas, pontes dissulfeto, 

interações hidrofóbicas. 
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Biologia Celular e Molecular: 1-Organelas celulares, 2-Mecanismos de replicação, transcrição 

e tradução, 3-Transporte intracelular de moléculas, 4-DNA e proteínas recombinantes, 5-

Transgênicos e terapia gênica.   

 

Biofísica, Fisiologia e Farmacologia: 1-Geração e propagação do potencial de ação, 2-

Contração muscular, 3-Mecanismos de filtração/secreção/reabsorção renal, 4- Princípios de 

farmacocinética, 5- Princípios de farmacodinâmica. 

 

Bibliografia recomendada: 

 

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

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

Porto Alegre, 2004. 

RITTER, J. M. ; RANG, H. P. ; DALE, M M. Farmacologia. 7.ed. Elsevier. 2012. 

VERLI, H. Bioinformática: da Biologia à Flexibilidade Molecular. UFRGS. 2014. 

 

5.1.4. Entrevista e arguição  

Os candidatos selecionados serão arguidos pela Comissão de Seleção sobre questões referentes 

ao seu percurso acadêmico (atividades realizadas, iniciação científica, monitorias, produção 

científica e atividades relacionadas) e à proposta de pesquisa apresentada (conteúdo, 

adequação às linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas e 

cronograma de execução dentro dos prazos previstos nas Normas Internas do Programa). A 

banca examinadora disporá de 15 (quinze) minutos por candidato para realização da entrevista. 

Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local da defesa após o horário marcado 

para o início. 

 

5.1.5. Análise de currículo 

A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A documentação 

comprobatória referente ao conteúdo do currículo deverá ser apresentada impressa (cópia 

simples) pelos candidatos no dia e horário indicados para entrevista e análise da proposta de 

pesquisa. O currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e profissionais 

desenvolvidas pelo candidato, de acordo com o ANEXO 1. 

 

 

6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR 

6.1. Candidatos residentes no exterior poderão substituir a prova escrita e a defesa do projeto 

de pesquisa por entrevista realizada através de videoconferência. 
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Parágrafo 1º - Para inscrição, o candidato deve apresentar: i) currículo (em português ou 

inglês) e ii) proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo objetivos do futuro 

projeto, metodologia e descrição da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto. 

Parágrafo 2º - As entrevistas por meio de videoconferência ocorrerão em datas divulgadas por 

ocasião da divulgação do resultado das inscrições. O candidato será arguido pela banca em 

português, sendo que este poderá optar por responder em português, inglês ou espanhol. As 

entrevistas terão como objetivo avaliar o conteúdo das propostas de pesquisa e o 

conhecimento específico relacionado aos temas previstos no item 5.1.2, do presente edital. 

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

(desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade para enfrentar problemas simples 

relacionados à área do Programa de Pós-graduação em Biossistemas). 

Parágrafo 3º - Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o 

processo seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as 

aulas das disciplinas do programa serão ministradas em português. 

Parágrafo 4º - Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação 

necessária para inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4. 

 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

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

I. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas 

neste Edital; 

II. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da 

seleção; 

III.  Não estiver presente para a realização das provas escritas na data, horário e local 

especificados; 

IV. Não se apresentar à entrevista / arguição na data, horário e local especificados. 

 

8. DO RESULTADO 

8.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 5,0 (cinco) (desempenho mínimo satisfatório). 

 

8.2. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à 

seguinte ordem: 

1. Maior nota na prova escrita de conteúdo específico. 

2. Maior nota na avaliação de currículo. 

3. Maior nota na entrevista/arguição. 
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8.3. O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme 

item 3). O resultado será publicado na página do Programa de Pós-Graduação em 

Biossistemas na internet, no endereço (http:// biossistemas.ufabc.edu.br). 

 

9.  DOS RECURSOS 

9.1. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados 

EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa 

(ppg.biossistemas@ufabc.edu.br). Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do 

aqui indicado, não serão acatadas. 

 

10. DA MATRÍCULA 

10.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na 

Secretaria de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do 

ABC, em local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html. 

 

10.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio 

punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do 

procurador. 

 

10.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os 

documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as 

solicitações e observar as informações que nele constam para o 2º quadrimestre de 2015. 

 

11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

11.1. Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as 

solicitarem assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de 

inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do 

Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições 

previstas no item 3 deste Edital.  

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas.  

 

12.2. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o 

Regimento dos Programas de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de 

Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC (disponíveis em: 

http://biossistemas.ufabc.edu.br). 
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12.3. Os candidatos aprovados neste processo seletivo (estrangeiros ou brasileiros), cujo título 

de graduação tenha sido obtido no Exterior, deverão apresentar protocolo de pedido de 

revalidação desse diploma até o início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa. 

 

12.4. A aprovação do candidato está condicionada à disponibilidade de orientadores no tema de 

pesquisa pretendido.  

 

12.5. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa 

de Pós-Graduação em Biossistemas (http://biossistemas.ufabc.edu.br). 

 

12.6. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:  

ppg.biossistemas@ufabc.edu.br. 

 

 

Daniele Ribeiro de Araujo 

Siape 1675708 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Biossistemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
wbj 
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ANEXO 1 

  

Itens considerados para avaliação do currículo: 

 

Formação acadêmica 

- Graduação 

- Pós-Graduação - Mestrado  

- Especialização, aperfeiçoamento ou equivalente na área de conhecimento, ou em área 

correlata, do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas 

- Monitoria  

- Bolsas oficiais de iniciação científica, pesquisa ou estágio  

- Estágios profissionais em áreas correlatas ao Programa de PG Biossistemas 

- Participação em Programas extracurriculares relacionados aos temas do PG Biossistemas  

 

Produção Científica 

- Artigos relacionados à área de conhecimento do Programa, publicado ou aceito para 

publicação em periódicos científicos indexados 

- Livros completos ou capítulos de livros relacionados à área de conhecimento do Programa 

publicado por editoras com rigoroso corpo assessor (Universitárias ou Internacionais)  

- Apresentação de trabalhos e publicação de trabalhos completos, na área de conhecimento do 

Programa ou área correlata, em anais de congressos ou simpósios 

- Apresentação de trabalhos e publicação de resumos, na área de conhecimento do Programa 

ou área correlata, em anais de congressos ou simpósios 

- Proferir palestras, seminários, conferências e participar de mesas redondas, na área de 

conhecimento do Programa ou área correlata 

- Prêmios e menções honrosas obtidas em eventos científicos  

 

Atividades didáticas 

- Disciplinas ministradas no ensino superior e no ensino fundamental/médio  

- Mini-cursos ministrados em congressos, simpósios e outros eventos científicos  

 

Formação profissional 

- Experiência profissional em áreas correlatas ao Programa 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências 

e da Matemática 

Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 001/2015 

Normas do Processo Seletivo para concessão de Bolsa de 

Estudos – CAPES do Programa de Pós-Graduação em 

Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática, 

com início de concessão para Março/2015. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática da 

Universidade Federal do ABC - UFABC torna pública a abertura de inscrições para a seleção de um 

bolsista CAPES, dentre os alunos regularmente matriculados neste Programa no Curso de Mestrado. 

Este edital é regido pelas seguintes normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos. 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem estar regularmente matriculados no 

referido Curso de Mestrado do Programa. 

 

1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de Currículo Lattes; das atividades 

acadêmicas e didáticas desenvolvidas após o seu ingresso no Mestrado; de seu desempenho na Pós-

Graduação; das justificativas de solicitação da bolsa e do parecer de seu orientador. 

 

1.3. A vigência da bolsa é de 24 meses a partir da data de ingresso do aluno no Programa, respeitando-se 

os prazos para a conclusão do mesmo. 

 

1.4. O bolsista Capes deverá estar ciente de suas obrigações, descritas na Portaria 76/2010 CAPES que 

regulamenta as bolsas na modalidade Demanda Social. 

 

1.4. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Bolsas e Auxílios instituída 

pela Portaria 005/2013 de 27.02.2013 e publicada no Boletim de Serviço 256 de 05 de março de 2013, 

sendo esta Comissão presidida pela Coordenação do Programa. 
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2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

2.1 O calendário de inscrição, seleção e início das bolsas está apresentado abaixo. 

Prazo de inscrição 02/02 a 09/02/2015 

Análise da documentação 10/02 a 20/02/2015 

Divulgação do resultado 23/02/2015 

Recursos 24/02/2015 

Resultado dos recursos 26/02/2015 

Entrega da documentação 27/02/2015 

Início das bolsas Março/2015 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

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

3.1.1 - Currículo Lattes atualizado; 

 Apresentar documentos comprobatórios das atividades realizadas do candidato bolsista (ex.: 

artigos, participação em Congressos, oficinas, etc.).  

3.1.2 - Comprovante de frequência em seminários da UFABC e de outras IES; 

3.1.3 – Histórico da Pós-graduação atualizado; 

3.1.4 - Justificativa assinada pelo aluno e orientador, explicitando a necessidade de bolsa e intenção de 

dedicação ao Curso de Mestrado segundo normas da CAPES; 

3.1.5 - Parecer do Orientador sobre o desempenho do aluno. 

 

§º único - Os documentos citados acima deverão ser enviados em formato digital, SOMENTE 

para o e-mail: posensino@ufabc.edu.br, até a meia noite (horário de Brasília) do dia 09 de 

fevereiro de 2015. O assunto da mensagem deve ser “Inscrição Bolsa CAPES – Programa 

EHFCM – Curso de Mestrado - nome completo do candidato”, sob responsabilidade da 

Comissão de Bolsas e Auxílios do Programa de Ensino, História e Filosofia das Ciências e da 

Matemática. 
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4. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

4.1. A seleção e classificação dos candidatos serão baseadas nas seguintes etapas, com os respectivos 

pesos na nota final: 

4.1.1 – Análise do Currículo Lattes (atividades didáticas e de pesquisa devidamente comprovadas) – 5 

pontos. 

4.1.2 – Análise do Histórico da pós-graduação: 3 pontos  

4.1.3 – Análise da Justificativa e do Parecer do Orientador: 2 pontos 

 

5. DO RESULTADO 

5.1. A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente das notas obtidas na avaliação, 

considerando-se o disposto no item 4 deste edital. 

 

5.2. A relação dos candidatos aprovados será disponibilizada conforme calendário apresentado, 

exclusivamente na página oficial do Programa na internet: https://sites.google.com/site/pehfcm/home. 

 

5.3. Os candidatos não classificados poderão submeter RECURSO junto à Coordenação do Programa, 

conforme calendário previsto neste edital, através do e-mail: posensino@ufabc.edu.br, até a meia 

noite (horário de Brasília) do dia 24 de fevereiro de 2015. O assunto da mensagem deve ser 

“Recurso - Bolsa CAPES – Programa EHFCM – nome completo do candidato”, sob 

responsabilidade da Comissão de Bolsas e Auxílios do Programa de Ensino, História e Filosofia 

das Ciências e da Matemática. 

 

6. Da Entrega da Documentação 

6.1. A documentação necessária para a concessão da Bolsa Capes deverá ser entregue no dia 

27/02/2015, na SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO da UFABC, Bloco B - 4º andar no horário das 

09h00-17h00, na Divisão de Auxílios - Bolsas. 
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6.2 Documentação necessária:  

  Formulário de bolsa CAPES assinado pelo aluno (formulário no site da Pós-Graduação): 

  Cópia do cartão do banco do Brasil - SOMENTE SE FOR CONTA NOVA. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

 

7.2. Este edital é improrrogável e tem validade de 06 meses.  

 

7.3. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do Programa de 

Pós-graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática. 

 

 

 

 

 

Márcia Helena Alvim 

(SIAPE Nº 1656374) 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ensino, 

História e Filosofia das Ciências e Matemática 

 

 

 

wbj 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Energia 

Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 001/2015 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Energia referente ao ingresso no 

segundo quadrimestre do ano de 2015. 

O Programa de Pós-Graduação em Energia (PGENE) da Universidade Federal do ABC (UFABC) 

torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso nos cursos de 

Mestrado e Doutorado Acadêmico, stricto sensu, com início previsto para maio de 2015 e 

estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos. 

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise dos documentos constantes 

descritos na seção 5.2 do presente edital e de entrevista com os candidatos. 

 

1.2 É requisito para o ingresso no curso de Mestrado ou Doutorado em Energia da UFABC a 

indicação de um orientador pertencente ao quadro de orientadores credenciados no programa 

(Anexo I) com ciência manifesta do mesmo, por meio de carta de aceite. 

 

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

 

1.4  O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação do 

Programa, a qual será presidida pelo servidor docente Gilberto Martins– Siape 1548098, sendo seus 

demais membros titulares os servidores docentes Sérgio Ricardo Lourenço – Siape 2605733, 

Marcelo Modesto da Silva – Siape 1600874 e Julio Carlos Teixeira – Siape 1671344. 

 

2 DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

O calendário de inscrição, seleção e início das aulas é apresentado abaixo: 

EVENTO DATA 

Prazo de inscrição 01 a 28/02/2015 

Divulgação das inscrições homologadas e motivos do 

indeferimento 

11/03/2015 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 12 a 18/03/2015 

Resultado dos recursos das inscrições 19/03/2015 

Período de análises e realização das entrevistas 20/03/2015 a 06/04/2015 

Divulgação da lista de aprovados 09/04/2015 

Prazo para recurso da lista de aprovados 10 a 14/04/2015 

Divulgação do resultado final 17/04/2015 

Matrícula 19 e 20/05/2015 

Ajuste de matrícula 25 e 26/05/2015 

Início das aulas 25/05/2015 
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3 DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1 Serão oferecidas até 20 vagas de Mestrado. O número de vagas a ser preenchido será em 

função da existência de candidatos classificados nos termos do presente Edital e da disponibilidade 

do professor orientador. 

 

3.2 Serão oferecidas até 10 vagas de Doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer alteração 

em função da existência de candidatos classificados nos termos do presente Edital e da 

disponibilidade do professor orientador. 

  

4 DA INSCRIÇÃO 

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

 

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

II) Cópia do Registro Geral (RG) e Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); 

III) Cópia do Registro Nacional de Estrangeiros (RNE), no caso de estrangeiro, (caso não possua o 

RNE, será aceita para inscrição cópia do passaporte com as páginas que contenham todos os dados 

pessoais – foto, nº do documento, vistos, etc.); 

IV) Cópia do histórico escolar de graduação; 

V) Cópia do diploma de graduação ou de certificado de conclusão ou declaração de provável 

formando de curso de graduação reconhecido pelo MEC se brasileiro, ou órgão similar se 

estrangeiro. 

VI) Caso tenha cursado algum programa de pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de conclusão 

e respectivo(s) histórico(s); 

VII) Currículo completo do candidato da plataforma Lattes (disponível em: http://lattes.cnpq.br); 

VIII) Duas cartas de recomendação segundo formato existente no sítio do PGENE da UFABC 

(http://pgene.ufabc.edu.br), para serem enviados pelo recomendante (sem cópia ao candidato) para 

o e-mail selecao.pgene.2015.2@ufabc.edu.br – Assunto: "Recomendação – PGENE – 2015.2 - 

nome completo do candidato”; 

IX) Projeto de Pesquisa conforme item 5.2 descrito no presente edital; 

X) Carta de aceite do orientador segundo formato disponível no sítio do PGENE da UFABC 

(http://pgene.ufabc.edu.br). 

XI) Motivação para ingresso, conforme item 5.2 descrito no presente edital; 

XII) Caso tenha sido contemplado com bolsa de estudos por uma agência de fomento, documento 

comprobatório da concessão da bolsa com vigência compatível com o período de integralização do 

curso ao qual o(a) candidato(a) pleiteia a vaga. 

 

4.2 Toda a documentação necessária para a inscrição deverá ser enviada para o endereço eletrônico 

selecao.pgene.2015.2@ufabc.edu.br – Assunto: "Inscrição – PGENE – 2015.2 - nome completo 

do candidato”, em arquivo digitalizado (em formato portable document format   - .pdf), até as 

23h59min do dia 28 de fevereiro de 2015 , conforme calendário de inscrição (item 2 do presente 

edital). Os documentos deverão ser enviados em um único arquivo, compactado em formato “.zip” 

organizados em pastas e subpastas. O tamanho do arquivo enviado não deverá exceder 5 MB. 
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4.3 O currículo entregue pelo candidato no ato da inscrição deverá ser o currículo da Plataforma 

Lattes e deverá constar, no mínimo, as seguintes informações: 

• Iniciação(ões) científica(s) realizada(s) pelo candidato, com título, período, orientador e órgão 

financiador, quando houver; 

• Publicações; 

• Apresentações de trabalhos; 

• Participação em eventos; 

• Experiência profissional. 

 

4.4 Candidatos com bolsa de pesquisa previamente aprovada, e que optarem pela entrada no curso 

por meio deste edital, devem apresentar os documentos comprobatórios de concessão da bolsa da 

agência financiadora com cópia do projeto e anuência do orientador. No documento comprobatório 

deve constar a vigência da bolsa, a qual deve ser compatível com o período de integralização do 

curso ao qual o candidato(a) pleiteia a vaga. 

 

4.5 Os candidatos que já foram alunos regulares no Programa de Pós-Graduação em Energia da 

UFABC e que por algum motivo não concluíram o mestrado ou doutorado nos prazos estabelecidos 

devem, obrigatoriamente, apresentar carta de recomendação de seu ex-orientador. 

 

4.6 As cartas de recomendação deverão ser enviadas segundo o disposto no item 4.1 - VII. É de 

inteira responsabilidade dos candidatos verificar junto às pessoas solicitadas, se as mesmas foram 

enviadas. O candidato não terá sua inscrição homologada caso não sejam recebidas as 2 (duas) 

cartas de recomendação. 

 

4.7 Candidatos prestes a concluir o curso de mestrado e que pretendem concorrer a uma vaga no 

doutorado obrigatoriamente deverão apresentar carta assinada por si e seu orientador, na qual conste 

o compromisso de concluir o mestrado no quadrimestre 2015.2. 

 

4.8 Os documentos de identificação para os candidatos estrangeiros são: Passaporte ou RNE ambos 

dentro do prazo de validade. 

 

4.9 O candidato deve indicar no formulário de inscrição se há interesse em concorrer a uma bolsa 

de estudo. A atribuição de bolsas será feita conforme descrito no item 9 deste edital. 

 

4.10 Os documentos entregues para a inscrição no processo seletivo não serão reaproveitados para a 

matrícula, desse modo, o candidato aprovado deverá providenciar a documentação necessária para a 

matrícula em sua totalidade. 

 

5 DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

5.1. Os candidatos aos cursos de mestrado e doutorado obrigatoriamente deverão definir orientador 

credenciado no PGENE e com disponibilidade de vagas. O pretenso orientador deverá assinar o 

projeto de pesquisa com manifestação explícita de sua anuência e a carta de aceite de orientação 

conforme modelo fornecido no sítio do PGENE da UFABC (http://pgene.ufabc.edu.br). 
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5.2 A avaliação dos candidatos será realizada pela Comissão de Processo Seletivo constituída por 

docentes do curso e será baseada nos seguintes itens: 

 

TABELA VÁLIDA PARA OS CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO 

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Projeto de Pesquisa 

(até 30 pontos) 

Aderência com área de pesquisa do Orientador e área de 

concentração do Programa; 

Escrituração do projeto de pesquisa (itens fundamentais 

de um projeto de pesquisa, aderência, consistência e 

viabilidade) 

Até 30 pontos 

Motivação para 

ingresso (até 10 

pontos) 

Redigir texto com até 500 palavras em Língua 

Portuguesa no qual conste a motivação e a expectativa 

de contribuição para uma das áreas de concentração do 

PGENE 

Até 10 pontos 

Iniciação Científica 

(até 10 pontos) 

Iniciação Cientifica com Bolsa de Agência de Fomento 10 pontos  

Produção Científica 

nos últimos 5 anos  

(até 15 pontos)  

Livro publicado (com ISBN1) 10 pontos cada 

Capítulo de livro publicado (com ISBN) 5 pontos cada 

Artigo publicado em periódico internacional 15 pontos cada 

Artigo publicado em periódico nacional  10 pontos 

cada 

Artigo publicado em anais de congresso 5 pontos cada 

Patente registrada 15 pontos cada 

Patente depositada 5 pontos cada 

Histórico Escolar de 

Graduação (até 30 

pontos) 

Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas 

cursadas 

Até 30 pontos 

Rendimento (conceitos) de disciplinas cursadas no 

PGENE como aluno especial 

Até 10 pontos 

Experiência 

Profissional (até 15 

pontos) 

Docência no Ensino Médio, Profissionalizante e 

Superior 

Até 10 pontos 

 Experiência no Setor Produtivo Até 10 pontos 

Entrevista (até 20 

pontos) 

Disponibilidade para desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, desenvoltura na explanação do tema de 

pesquisa, capacidade de comunicação. 

Até 20 pontos 

 

A pontuação de cada item da produção científica deverá ser comprovada e será ponderada em 

relação a: qualidade do veículo de publicação, número de coautores e autoria principal e relevância 

para a atividade acadêmica. 

 

                                            
1 ISBN – International Standard Book Number 
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TABELA VÁLIDA PARA OS CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORADO 

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Projeto de Pesquisa 

(até 40 pontos) 

Aderência com a área de pesquisa do Orientador e área 

de concentração do Programa; 

Escrituração do projeto de pesquisa (itens fundamentais 

de um projeto de pesquisa, aderência, consistência e 

viabilidade) 

Até 40 pontos 

Motivação para 

ingresso (até 10 

pontos) 

Redigir texto com até 500 palavras em Língua 

Portuguesa no qual conste a motivação e a expectativa 

de contribuição para uma das áreas de concentração do 

PGENE 

Até 10 pontos 

Título de mestre (até 5 

pontos) 

Com bolsa de agência de fomento 5 pontos  

Sem bolsa de agência de fomento 3 pontos 

Produção Científica 

nos últimos 5 anos  

(até 35 pontos)  

Livro publicado (com ISBN2) 15 pontos cada 

Capítulo de livro publicado (com ISBN) 10 pontos cada 

Artigo publicado em periódico internacional 35 pontos cada 

Artigo publicado em periódico nacional  25 pontos 

cada 

Artigo publicado em anais de congresso 10 pontos cada 

Patente registrada 30 pontos cada 

Patente depositada 10 pontos cada 

Histórico Escolar (até 

10 pontos) 

Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas 

cursadas na graduação 

Até 5 pontos 

Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas 

cursadas no mestrado 

Até 5 pontos 

Experiência 

Profissional (até 10 

pontos) 

Docência no Ensino Superior Até 10 pontos 

 Experiência no Setor Produtivo Até 10 pontos 

Entrevista (até 20 

pontos) 

Disponibilidade para desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, desenvoltura na explanação do tema de 

pesquisa, capacidade de comunicação. 

Até 20 pontos 

2 ISBN – International Standard Book Number 

A pontuação de cada item da produção científica deverá ser comprovada (conforme anexo 2) e será 

ponderada em relação a: qualidade do veículo de publicação, número de coautores e autoria 

principal e relevância para a atividade acadêmica. 

 

5.3 Os candidatos serão convocados para a entrevista mediante comunicado no sítio do PGENE 

(www.pgene.ufabc.edu.br/) juntamente com a publicação da lista de homologação das inscrições. 

                                            
2 ISBN – International Standard Book Number 
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5.4 Para os candidatos que residirem ou estiverem em trânsito fora do Estado de São Paulo, a 

entrevista poderá ser realizada via teleconferência. Esta solicitação deverá constar explicitamente 

no ato da inscrição. 

 

5.5 Todas as etapas de avaliação são de caráter classificatório e eliminatório. 

 

6 DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

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

I) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em qualquer etapa da seleção; 

II) Não apresentar a documentação completa requerida nos prazos e condições estipuladas neste 

edital. 

III) Não realizar a entrevista na data e horário em que forem convocados. A lista de convocação 

com data e horário das entrevistas será publicada na página do PGENE. 

 

6.2. A classificação será realizada a partir da pontuação constante nas tabelas do item 5.2.  

 

6.3. A pontuação mínima necessária para a classificação é de 65 pontos para o mestrado e 85 pontos 

para o doutorado.   

 

6.4 Só serão aprovados os candidatos classificados para os quais haja vaga, conforme discriminado 

no item 3. 

 

6.5 É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referente a este processo e que são divulgados na página eletrônica oficial do 

PGENE (http://pgene.ufabc.edu.br). 

 

7 DO RESULTADO 

O resultado contendo a classificação e a aprovação será publicado na página do PGENE, em 

http://pgene.ufabc.edu.br. 

 

8 DA MATRÍCULA 

8.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de 

Pós-graduação, localizada no campus Santo André da UFABC, em local a ser definido, conforme 

link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html. 

 

8.2 A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou por meio de procuração simples (de próprio 

punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do representante. 

 

8.3 Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os documentos 

indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e 

observar as informações que nele constam para o segundo  quadrimestre de 2015. 
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9 DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

Os candidatos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação 

exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob 

administração da Coordenação do Programa, concedidas por agências de fomento. A atribuição de 

bolsas é feita pela Comissão de Bolsas do programa, indicada conforme Portaria 017 de 16 de julho 

de 2014 (publicada no Boletim de Serviço 386 de 18 de julho de 2014 – página 78) a partir da 

classificação obtida neste edital 

 

10 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1 Informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos docentes 

podem ser obtidas na em: http://pgene.ufabc.edu.br e através de seus currículos na plataforma 

Lattes (http://lattes.cnpq.br/) 

 

10.2. Os candidatos selecionados para o Curso de Doutorado que estejam cursando o Mestrado, na 

UFABC ou em outra instituição de ensino superior, só poderão se matricular no Curso de 

Doutorado após a efetiva aprovação da Defesa de Dissertação (Mestrado) com a consequente 

entrega  da “Ata de Defesa” com a “aprovação”. 

 

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

Programa de Pós-graduação em Energia da UFABC. 

 

12.6. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS direcionar para o e-mail: 

pgene@ufabc.edu.br (institucional do Programa). 
 

 

 

Gilberto Martins 

(SIAPE: 1548098) 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Energia  
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Anexo I: Relação dos docentes credenciados no PGENE  

 

Nome do docente E-mail 

Adriano Viana Ensinas* adriano.ensinas@ufabc.edu.br 

Ahda Pionkoski Grilo Pavani ahda.pavani@ufabc.edu.br 

Alfeu J. Sguarezi Filho Alfeu.sguarezi@ufabc.edu.br 

Ana Maria Pereira Neto ana.neto@ufabc.edu.br 

Antonio Garrido Gallego a.gallego@ufabc.edu.br 

Arilson da Silva Favareto arilson.favareto@ufabc.edu.br 

Cláudio L. de C. Penteado claudio.penteado@ufabc.edu.br 

Douglas Alves Cassiano douglas.cassiano@ufabc.edu.br 

Federico B. Morante Trigoso federico.trigoso@ufabc.edu.br 

Fernando Gasi Fernando.gasi@ufabc.edu.br 

Francisco de Assis Comarú francisco.comaru@ufabc.edu.br 

Gilberto Martins gilberto.martins@ufabc.edu.br 

Graziella Colato Antonio graziella.colato@ufabc.edu.br 

Igor Fuser igor.fuser@ufabc.edu.br 

Ivan Roberto Santana Casella ivan.casella@ufabc.edu.br 

Jesus Franklin Andrade 

Romero 
jesus.romero@ufabc.edu.br 

João Manoel Losada Moreira joao.moreira@ufabc.edu.br 

José Rubens Maiorino joserubens.maiorino@ufabc.edu.br 

Juliana T. de C. Leite Toneli juliana.toneli@ufabc.edu.br 

Julio Carlos Teixeira juliocarlos.teixeira@ufabc.edu.br 

Luis Alberto Martinez Riascos luis.riascos@ufabc.edu.br 

Marat Rafikov marat.rafikov@ufabc.edu.br 

Marcelo Modesto da Silva marcelo.modesto@ufabc.edu.br 

Patrícia Teixeira Leite Asano patricia.leite@ufabc.edu.br 

Paulo H. de Mello Sant'Ana* paulo.santana@ufabc.edu.br 

Pedro Carajilescov pedro.carajilescov@ufabc.edu.br 

Reynaldo Palácios Bereche reynaldo.palacios@ufabc.edu.br 

Ricardo Caneloi dos Santos ricardo.santos@ufabc.edu.br 

Ricardo de Sousa Moretti ricardo.moretti@ufabc.edu.br 

Roseli Frederigi Benassi roseli.benassi@ufabc.edu.br 

Sérgio Brochsztain sergio.brochsztain@ufabc.edu.br 

Sergio Ricardo Lourenço sergio.lourenco@ufabc.edu.br 
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Silvia Azucena Nebra silvia.nebra@ufabc.edu.br 

Sinclair Mallet Guy Guerra sguerra8@gmail.com 

* Sem disponibilidade de orientação por estarem com licença de afastamento ou atingiram o limite 

máximo de orientações segundo o especificado nas Normas do Programa 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Energia 

Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 

 

 

Edital Nº 002/2015 

Normas do processo de seleção em fluxo contínuo para os 

Cursos de Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-

graduação em Energia da Universidade Federal do ABC. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Energia (PGENE) da Universidade Federal do ABC 

(UFABC) torna pública a abertura das inscrições em fluxo contínuo para o ingresso de 

candidatos para o Mestrado e Doutorado Acadêmicos "stricto sensu" e estabelece as normas e 

procedimentos para a seleção de candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Somente serão homologadas as inscrições de candidatos para os níveis de mestrado e 

doutorado que tiverem pedido de bolsa de estudos para o respectivo nível aprovado por agência 

de fomento à pesquisa científica, que realizam análise do projeto, do currículo e do histórico 

escolar do candidato por meio de parecerista ad hoc.  

 

1.2. O orientador do candidato deve estar obrigatoriamente apto a orientar aluno no Programa 

(PGENE) no momento da inscrição. 

 

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

 

1.4 O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação do 

Programa, a qual será presidida pelo servidor docente Gilberto Martins– Siape 1548098, sendo 

seus demais membros titulares os servidores docentes Sérgio Ricardo Lourenço – Siape 

2605733, Marcelo Modesto da Silva – Siape 1600874 e Julio Carlos Teixeira – Siape 1671344. 

 

2. DO CALENDÁRIO  

2.1 Esta seleção se dá por fluxo contínuo, de forma que a inscrição pode ser efetivada a 

qualquer momento, dentro do prazo de validade deste edital, que é de 12 (doze) meses após a 

sua publicação. 

 

2.2 O candidato aprovado iniciará suas atividades no início do próximo quadrimestre letivo, 

seguindo o calendário de matrículas regular da PROPG, disponível em 

propg.ufabc.edu.br/matriculas.html. 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1 Serão oferecidas até 10 vagas aos candidatos aptos nos termos deste Edital, sendo 5 

vagas para o nível de Mestrado e 5 vagas para o nível de Doutorado 
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4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. Documentação necessária para inscrição: 

a) Requerimento de inscrição, conforme modelo constante do ANEXO 1 deste edital, 

devidamente preenchido, disponibilizado na página oficial do Programa na internet 

(http://www.pgene.ufabc.edu.br); 

b) Comprovante de aprovação da bolsa pela agência de fomento; 

c) Cópia do diploma de graduação ou de certificado de conclusão ou declaração de 

provável formando de curso de graduação reconhecido pelo MEC se brasileiro ou órgão similar 

se estrangeiro; 

d) Cópia de documento de identidade (para brasileiros) ou do RNE ou passaporte (para 

estrangeiros); 

e) Projeto de pesquisa. Anexar obrigatoriamente o mesmo projeto que foi aprovado pela 

agência de fomento. 

 

4.3. As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a Comissão de Seleção do direito de excluir do processo seletivo o 

candidato que não cumprir com os requisitos deste Edital, não preencher os formulários de 

forma completa e correta ou que fornecer dados comprovadamente inverídicos.  

 

4.4. A Comissão de Seleção fará a homologação de qualquer  inscrição de  candidatos que 

apresentarem a documentação em conformidade com este Edital em até 15 dias letivos após 

efetuada a inscrição e a publicará na página do Programa na internet 

(http://www.pgene.ufabc.edu.br). 

 

4.4.1. Após a análise da documentação dos candidatos que tiveram sua inscrição deferida a 

Comissão publicará o resultado da análise da seleção em até 15 dias letivos do momento da 

homologação da inscrição na página do programa (http://www.pgene.ufabc.edu.br). 

 

4.4.3. O candidato que tiver sua inscrição indeferida OU NÃO FOR APROVADO NO 

PROCESSO SELETIVO poderá entrar com recurso até 5 dias uteis após a divulgação do 

resultado na página oficial do Programa na internet. 

 

4.5. Toda a documentação necessária para a inscrição deverá ser enviada para o endereço 

eletrônico “pgene@ufabc.edu.br”, em arquivo digitalizado (em formato “.pdf”) sob o 

Assunto: “Inscrição – PG Energia Fluxo Continuo – nome completo do candidato”. Os 

documentos deverão ser enviados em um único arquivo, compactado em formato “.zip”. O 

tamanho do arquivo enviado não deverá exceder 10 MB.  

 

Boletim de Serviço n° 435 - 30 de janeiro de 2015 Página 37

http://www.pgene.ufabc.edu.br/
http://www.pgene.ufabc.edu.br/
http://www.pgene.ufabc.edu.br/


  

  

 

3 

 

 
 

 

5. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS 

5.1. Os candidatos cujas inscrições tenham sido homologadas serão analisados exclusivamente 

em relação à pertinência do projeto de pesquisa aprovado pela agencia de fomento em relação 

às linhas de pesquisa do Programa.  

 

6. DA MATRÍCULA 
6.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria 

de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em 

local, data e horário a serem definidos, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html 

e de acordo com o item 2.2 do presente edital. 

 

6.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio 

punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do 

representante. 

 

6.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato aprovado deverá entregar todos os documentos 

indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e 

observar as informações que nele constam. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

a) Prestar declarações ou apresentar documentos falsos; 

b) Não apresentar toda a documentação requerida nas condições estipuladas neste Edital; 

 

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

 

7.3. DÚVIDAS devem ser sanadas pelo e-mail pgene@ufabc.edu.br ou pelo site 

http://www.pgene.ufabc.edu.br 

 

 

Gilberto Martins 

(SIAPE: 1548098) 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Energia 

 

 

Boletim de Serviço n° 435 - 30 de janeiro de 2015 Página 38

http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html
mailto:pgene@ufabc.edu.br
http://www.pgene.ufabc.edu.br/


  

  

 

4 

 

 
 

 

ANEXO 1 

Requerimento de Inscrição 

 

Eu (nome por extenso) _________________________________________________________ 

requeiro minha INSCRIÇÃO no Curso de ____________________ do  Programa de Pós-

graduação em Energia da Universidade Federal do ABC,  para ingresso previsto para      /      /     /, 

conforme os dados abaixo: 

 

Projeto de pesquisa (título): _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Área de Concentração: 

(   ) Ambiente, Sociedade e Planejamento Energético; 

(   )Tecnologia, Engenharia e Modelagem. 

 

Orientador  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

I.  DADOS PESSOAIS:   

 

Data de Nascimento: ___/___/___.   Sexo  [  ] M     [  ] F .   CPF: __________________________ 

 

Documento de Identidade: tipo: RG [   ]  RNE [   ]  Passaporte [   ]  Nº______________ UF: ___ 

 

Local de Nascimento: __________________________ UF ___ País: _______________________ 

 

Endereço: ___________________________________________nº __________ apto: __________ 

 

Bairro: _____________________. Cidade: __________________CEP: ________- ____. UF: ___ 
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Fone: (___) _______________________  Celular: (____) ________________________ 

E-mail (EM LETRA DE FORMA): __________________________________  

II. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Graduação 

Nome da Instituição: _______________________________ Data de início do Curso: __/__/__ 

 

Título Obtido: ___________________________________ Data da conclusão do Curso: __/__/__ 

Mestrado 

Nome da Instituição: _______________________________ Data de início do Curso: __/__/__ 

 

Título Obtido: ___________________________________ Data da conclusão do Curso: __/__/__ 

 

 

II. DADOS PROFISSIONAIS ATUAIS: 

 

Local de Trabalho: ____________________________________ Data de ingresso: ___ /____/ ____  

Cargo: ______________________________________ Carga horária: _______________________ 

 

IV. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA  ( * ) [     ] SIM  [    ] NÃO 

SE “SIM” indicar a deficiência e as necessidades especiais no item OUTRAS INFORMAÇÕES e 

também os  equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo conforme 

Edital 00x/2015 – PG Em Energia. Essa indicação servirá para viabilizar a disponibilidade dos 

mesmos pela UFABC, sendo que eventual não atendimento será comunicado ao candidato via e-

mail. 

( * ) Anexar atestado médico aos documentos de inscrição, que comprove o tipo de deficiência. 

V. OUTRAS INFORMAÇÕES 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________ 

Declaro concordar com os termos do Regimento Interno da Pós-Graduação da UFABC e das 

Normas Internas do Programa de Pós-Graduação em Energia. 

 

(cidade/data)_________,  __/__/___            Assinatura: ________________________________ 
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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 01, DE 27 DE JANEIRO DE 2015. 

 

Complementa a Portaria nº 03  

da Engenharia de Gestão, de 25 de julho de 2013, e a Portaria nº 74 do CECS, de 30 de 

outubro de 2014.  

 

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 Portaria nº 03 da Engenharia de Gestão, 

de 25 de julho de 2013, publicada no Boletim de Serviço nº 295, de 30 de julho de 2013, e a 

Portaria nº 74 do CECS, de 30 de outubro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 415, de 

31 de outubro de 2014, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Para os alunos que optarem pela integralização pelo catálogo de 2010 das 

Engenharias e não cursou alguma das disciplinas obrigatórias EN2506 - Engenharia de Gestão – 

Visão Geral, EN2507 – Introdução à Administração, EN2519 – Sistemas Integrados de Gestão 

da QASS e EN2524 – Gestão de Recursos Energéticos e Ambientais poderão substituí-las por 

disciplinas de opção limitada dos catálogos 2010 ou 2013, para completarem o número de 

créditos necessários. 

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

Serviço. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Modesto da Silva 

Vice-Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. 
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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 02, DE 28 DE JANEIRO DE 2015. 

 

Altera a representação do curso de Engenharia de Materiais na Comissão Permanente 

de Pesquisa do CECS.  

 

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 Portaria nº 03 da Engenharia de Gestão, 

de 25 de julho de 2013, publicada no Boletim de Serviço nº 295, de 30 de julho de 2013, e a 

Portaria nº 74 do CECS, de 30 de outubro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 415, de 

31 de outubro de 2014, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Alterar a composição da representação do curso de Engenharia de 

Materiais na Comissão Permanente de Pesquisa do CECS conforme segue: 

 Vânia Trombini Hernandes, Siape nº 1948454, representante titular; 

 Sandra Andréa Cruz, Siape nº 1569593, representante suplente. 

 

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

Serviço. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Annibal Hetem Junior 

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. 

 

 

 

 

Boletim de Serviço n° 435 - 30 de janeiro de 2015 Página 44



COMISSÕES

Boletim de Serviço n° 435 - 30 de janeiro de 2015 Página 45



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Comissão Permanente de Convênios (CPCO) 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangú · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8534 
 

 

PARECER CPCO Nº 01, DE 26 DE JANEIRO DE 2015. 

 

 

A COMISSÃO PERMANENTE DE CONVÊNIOS (CPCO) DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições e 
considerando: 

� o disposto na Resolução ConsUni nº 73, de 3 de outubro de 2011; 
� o disposto no Art. 2º, da Resolução ConsEPE nº 130, de 10 de abril de 2012;  
� o disposto no Art. 8º, da Resolução ConsUni nº 105, de 18 de março de 

2013; 
� o disposto na Resolução ConsUni nº 135, de 26 de março de 2014; e 
� as deliberações ocorridas em sua I sessão ordinária, realizada no dia 26 de 

janeiro de 2015, 
 

 

 

DECIDE: 

 

Aprovar a celebração do termo de execução descentralizada com Secretaria de 
Articulação Institucional do Ministério da Cultura e a contratação da Fundação de Apoio 
credenciada da UFABC para apoio na gestão administrativa e financeira do projeto “Formação 
para Gestores Públicos e Conselheiros de Cultura”, conforme documentação disponível no 
processo 23006.002585/2014-51.  

 

 

 

 

Júlio Francisco Blumetti Facó 
Presidente da Comissão Permanente de Convênios 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8405 

vice.reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

 
ERRATA DA SINOPSE DA VII SESSÃO ORDINÁRIA DE 2014 DO CETIC, 

PUBLICADA NO BOLETIM DE SERVIÇO Nº 434 - 27 DE JANEIRO DE 2015. 

 

 

Onde se lê: 

 

Plano de contingência NTI para funcionamento contínuo dos equipamentos servidores 

 

"Para concretizar esse plano, está pendente a licitação de um Firewall, que deverá ser realizada 

em 2015." 

 

 

Leia-se: 

 

Para concretizar esse plano, está pendente a aquisição de um Firewall que foi licitado em 2014 e 

aguarda a disponibilidade de recursos para a compra.
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