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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7085 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 410, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Nomeia o candidato Acácio Sidinei Almeida Santos 

para o cargo de Professor Adjunto A da Carreira do 

Magistério Superior. 

 

 

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, nos termos do Artigo 9º, Inciso I, c/c Artigo 10 da Lei 8.112/90, o 

candidato aprovado no concurso público, objeto do Edital nº 51, de 07 de abril de 2015, 

publicado no Diário Oficial da União nº 68, de 10 de abril de 2015, cujo resultado foi 

homologado pelo Edital nº 128, de 21 de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial da União 

n°162, de 25 de agosto de 2015, seção 3, página 30, para o cargo efetivo de PROFESSOR 

ADJUNTO A - Nível 1, da Carreira do Magistério Superior, para o quadro de pessoal da 

Fundação Universidade Federal do ABC, em regime de trabalho de 40h semanais com 

Dedicação Exclusiva, conforme discriminado abaixo: 

 

Área: Relações Internacionais, subárea: África Contemporânea. 

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO CÓDIGO DA VAGA 

1 ACÁCIO SIDINEI ALMEIDA SANTOS 0805211 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7085 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 411, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Nomeia o candidato Marcos Barcellos de Souza para o 

cargo de Professor Adjunto A da Carreira do 

Magistério Superior. 

 

 

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, nos termos do Artigo 9º, Inciso I, c/c Artigo 10 da Lei 8.112/90, o 

candidato aprovado no concurso público, objeto do Edital nº 21, de 12 de fevereiro de 2015, 

publicado no Diário Oficial da União nº 36, de 24 de fevereiro de 2015, cujo resultado foi 

homologado pelo Edital nº 130, de 25 de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial da União 

n°164, de 27 de agosto de 2015, seção 3, página 32, para o cargo efetivo de PROFESSOR 

ADJUNTO A - Nível 1, da Carreira do Magistério Superior, para o quadro de pessoal da 

Fundação Universidade Federal do ABC, em regime de trabalho de 40h semanais com 

Dedicação Exclusiva, conforme discriminado abaixo: 

 

Área: Planejamento Territorial, subárea: Financiamento, Desenvolvimento Territorial e 

Dinâmicas Imobiliárias. 

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO CÓDIGO DA VAGA 

1 MARCOS BARCELLOS DE SOUZA 0805220 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7085 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 412, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Nomeia o candidato Silvio Ricardo Gomes Carneiro 

para o cargo de Professor Adjunto A da Carreira do 

Magistério Superior. 

 

 

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, nos termos do Artigo 9º, Inciso I, c/c Artigo 10 da Lei 8.112/90, o 

candidato aprovado no concurso público, objeto do Edital nº 272, de 27 de novembro de 2014, 

publicado no Diário Oficial da União nº 233, de 02 de dezembro de 2014, cujo resultado foi homologado 

pelo Edital nº 104, de 25 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial da União n° 122, de 30 de junho 

de 2015, seção 3, página 27, para o cargo efetivo de PROFESSOR ADJUNTO A - Nível 1, da 

Carreira do Magistério Superior, para o quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal do 

ABC, em regime de trabalho de 40h semanais com Dedicação Exclusiva, conforme discriminado 

abaixo: 

 

Área: Filosofia, subárea: Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia. 

CLASSIF. NOME DO CANDIDATO CÓDIGO DA VAGA 

3 SILVIO RICARDO GOMES CARNEIRO 0805226 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 

Boletim de Serviço n° 492 - 8 de setembro de 2015 Página 8



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7085 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 413, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Autoriza a contratação por tempo determinado do 

candidato Claudio Fernando André para o cargo de 

Professor Visitante. 

 

 

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 Tornar sem efeito a Portaria nº 399, de 26 de agosto de 2015, publicada no 

DOU nº 164, de 27 de agosto de 2015, seção 2, página 21, em virtude da desistência da primeira 

colocada no processo seletivo simplificado. 

Art. 2º Autorizar a contratação por tempo determinado, nos termos da Lei nº 

8.745/93, de CLAUDIO FERNANDO ANDRÉ, 2º candidato aprovado no processo seletivo 

simplificado objeto do Edital nº 267, de 25 de novembro de 2014, publicado no Diário Oficial da 

União nº 230, de 27 de novembro de 2014, cujo resultado foi homologado pelo Edital nº 124, de 

10 de agosto de 2015, publicado no Diário Oficial da União nº 157, de 18 de agosto de 2015, 

seção 3, página 25, para o cargo de PROFESSOR VISITANTE, para o quadro de pessoal da 

Fundação Universidade Federal do ABC - na área de Matemática, subárea Ensino de 

Matemática, com salário correspondente à classe de Professor Adjunto A, nível 1, no regime de 

trabalho de 40h semanais com dedicação exclusiva, pelo período de 1 (um) ano, a partir da 

assinatura do contrato. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 

Boletim de Serviço n° 492 - 8 de setembro de 2015 Página 9



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7085 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 414, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Exonera, a pedido, o servidor João Paulo Pitelli 

Manoel do cargo de Professor do Magistério Superior. 

 

 

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, nos termos do Artigo 33, inciso I, c/c Artigo 34, da Lei 

8.112/90, o servidor JOÃO PAULO PITELLI MANOEL, SIAPE 1972765, do cargo de Professor do 

Magistério Superior (Classe C, Professor Adjunto, nível 2), código de vaga 0853922, a contar de 

04 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

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

CEP 09210-580 

poscomp@ufabc.edu.br  
 

 

EDITAL Nº 03/2015 
 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Computação, 

referente ao ingresso no Curso de Mestrado no 

primeiro quadrimestre do ano de 2016. 

 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do ABC 

(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no 

Curso de Mestrado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o mês de fevereiro de 

2016 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.                                                             , indicada pela Coordenação 

                          presidida pelo servidor docente João Paulo Gois (SIAPE nº 1672977), 

sendo seus demais membros titulares os servidores docentes Cláudio Nogueira de Meneses 

(Siape nº 2616839), Fabrício Olivetti de França (Siape nº 1932365), Ronaldo Cristiano Prati 

(Siape nº 1673092), David Correa Martins Júnior (Siape nº 1722875), Jesus Pascual Mena 

Chalco (Siape nº 1934625) e Daniel Morgato Martin (Siape nº 1760938). 

1.2.  Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos devem comprovar a conclusão de 

curso superior de Graduação ou então a previsão de sua conclusão até a data de matrícula no 

Programa, por meio de encaminhamento do documento na solicitação de inscrição (ver item 

4.1.II).  

1.3.                                                     : (1) disponibilidade de                

                                                                                            

                               ; (3) análise do histórico escolar; e (4) desempenho em prova de 

conhecimento específico, sendo aceitos:  (a) Exame N                            -          

em Ciência da Computação (POSCOMP), da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), ou 

(b) Prova de Seleção Interna para Ingresso no Mestrado em Ciência da Computação da 

UFABC, aplicada pela Comissão de Seleção. 

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

 

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

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

aulas para o primeiro quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir: 

Prazo de inscrição 10 de Setembro a 09 de Outubro de 2015 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas (com os motivos) 

Até 20 de Outubro de 2015 
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Prazo para recurso das inscrições indeferidas (I) 21 a 25 de Outubro de 2015 

Resultado dos recursos das inscrições (I) Até 27 de Outubro de 2015 

Prova de Seleção Interna (item 4.6) 

(para os candidatos que optaram por realizá-la) 

 28 de Outubro de 2015, com início as 19 

horas 

                                                 

         , análise de histórico, análise do 

resultado do POSCOMP e da Prova de Seleção 

Interna.  

28 de Outubro a 11 de Novembro de 2015 

Divulgação do resultado parcial (II) Até 16 de Novembro de 2015 

Prazo para recurso do resultado parcial (II) 17 a 21 de Novembro de 2015 

Divulgação do resultado final Até 25 de Novembro de 2015 

Matrícula A definir 

Início das aulas A definir 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1. Serão oferecidas no máximo 30 (trinta) vagas para o curso de Mestrado. O número 

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

do presente Edital. 

3.2. Cada docente orientador de mestrado (Anexo 1) do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Computação poderá requisitar até 2 (duas) vagas para orientação de alunos de 

mestrado. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1.                                                                             -        

                                                                                             

                                                                                           

            : 

I.  Ficha de inscrição preenchida, disponível em  http://propg.ufabc.edu.br/formulario/ - item 

Ficha de inscrição para processo seletivo 

II. Cópias dos documentos de identidade do candidato: 

- RG e CPF, para brasileiros; 

- Passaporte e RNE, no caso de estrangeiros (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, 

a cópia do passaporte das páginas que contenham os dados pessoais); 

III. Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão ou Atestado com previsão de 

sua conclusão até a data de matrícula no Programa; 

IV. Cópia do histórico escolar da Graduação; 

V. Cópia do Currículo atualizado, preferencialmente na plataforma Lattes 

(www.lattes.cnpq.br); 
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VI. Comprovação de inscrição ou o resultado do Exame Nacional POSCOMP, da Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC), para os candidatos que realizaram exame. Serão aceitas as 

edições de 2015 ou de 2014; 

VII. Outros documentos julgados pertinentes pelo candidato (opcional), como artigos 

publicados, relatórios de iniciação científica ou trabalhos de conclusão de curso, certificados de 

proficiência em língua estrangeira, premiações, comprovantes que tenha cursado disciplinas 

como aluno especial em programas de pós-graduação stricto sensu. 

                                                                                     

 R   T   R”          é                                                                     

de pesquisa de maior afinidade, conforme a lista de linhas apresentadas no site 

http://poscomp.ufabc.edu.br – item linhas de pesquisa; 

4.2.                                                                                     

                         –               10Mb), para o e-mail 

               016 1@                     [MESTRADO-Q1.2016-Inscrição]-nome 

                     ”               -mail. 

4.3. O diploma de Graduação obtido no exterior não necessita ter a sua revalidação, por 

instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo Seletivo. 

4.4. O candidato deverá solicitar que 2 (duas) cartas de recomendação (conforme modelo 

disponível em http://poscomp.ufabc.edu.br) sejam enviadas ao programa por ex-professores, 

ex-orientadores, colaboradores, ou outros que tenham tido alguma relação profissional e/ou 

acadêmica com o candidato. 

4.4.1. As cartas de recomendação devem ser enviadas diretamente pelo avaliador que 

recomenda o candidato, em formato digital (preferencialmente PDF) para o e-mail 

selecao.pgccm.2016.1@gmail.com              [M  TR   -Q1.2016-Recomendação]-nome 

                     ”               -mail. 

4.5. No formulário de inscrição, os candidatos deverão indicar se são portadores de 

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

deverão enviar atestado médico ou comprovação. 

4.5.1. A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo 

Seletivo (conforme indicação no formulário eletrônico de inscrição) servirá para viabilizar a 

disponibilidade desses equipamentos pela UFABC e eventual indisponibilidade de 

atendimento será comunicada ao candidato. 

4.6.  A Prova de Seleção Interna ocorrerá no dia 28 de Outubro de 2015 (quarta-feira), das 

19h00 as 21h00, na UFABC, Campus de Santo André. A(s) sala(s) da aplicação da prova 

será(ão) publicada(s) posteriormente no site Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação (http://poscomp.ufabc.edu.br/ - item Processo Seletivo). 

4.6.1. O candidato deverá apresentar-se no local da prova 15 minutos antes do início da prova 

portando documento de validade nacional com foto. 

4.6.2. A Prova de Seleção Interna é opcional ao candidato cuja nota no Exame POSCOMP da 

SBC, edição de 2014 ou de 2015, seja                 à   é         ”                       
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4.6.3. O conteúdo programático (disciplinas, ementas e referências sugeridas) da Prova de 

Seleção Interna consta no Anexo 3 do presente edital. 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

5.1. O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do 

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

I. Disponibilidade de orientador; 

II. Análise de Currículo do candidato; 

III. Análise do Histórico Escolar e análise das cartas de recomendação do candidato; 

IV. Desempenho em provas escritas de conhecimento específico: (a) no Exame Nacional para 

               -Gr                                 (POSCOMP), da Sociedade Brasileira 

de Computação da SBC (edições 2014 ou 2015), ou (b) na Prova de Seleção Interna realizada 

pela Comissão de Seleção. Para o candidato que realizou ambas as provas, será considerada 

para classificação aquela de melhor desempenho. 
5.2.                                                                                              

                                                                                           

                                                                    às atividades acadêmicas 

e profissionais desenvolvidas pelo candidato, de acordo com o Anexo 2. 

5.3. Para cada um dos itens 5.1-(II, III) será atribuída uma nota de zero a dez. No caso do item 

5.1-IV, a nota será ajustada no intervalo de zero a dez. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

6.1. 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.  Tiver obtido nota menor do que 7,0 (sete) em  um dos  itens 5.1-(II, III e IV). 

 

7. DO RESULTADO 

7.1.  A Nota de Classificação do candidato será definida pela média aritmética das três notas 

obtidas pelo candidato conforme os itens 5.1-(II, III e IV). 

7.2. As Notas de Classificação dos candidatos serão ordenadas da maior para a menor.  

7.3. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que receber concordância em 

orientação de pelo menos um dos orientadores listados no Anexo 1 e que esteja classificado de 

acordo com o número de vagas do presente edital. 
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7.4. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à 

seguinte ordem: 

1. Maior nota na avaliação de currículo; 

2. Maior nota no histórico escolar e nas cartas de recomendação; 

3. Maior nota na prova de conhecimentos específicos. 

7.5. 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 Ciência da 

Computação na internet, no endereço (http://poscomp.ufabc.edu.br/ - item Processo Seletivo). 

 

8.  DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos a que os candidatos têm direito deverão ser direcionados 

EXCLUSIVAMENTE para o e-mail Institucional do Programa (poscomp@ufabc.edu.br). 

Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas. 

 

9. DA MATRÍCULA 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

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

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

solicitações e observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2016. 

 

10. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

10.1. 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. Recomendamos que todos os candidatos, com exceção aos que 

têm algum impedimento legal, que solicitem bolsas de estudo às agências de fomento após 

matrícula no Programa. 

10.2. O candidato aprovado e que, no ato da matrícula fizer jus a uma Bolsa de Estudo da 

UFABC, deverá abrir uma conta-corrente em que seja obrigatoriamente o titular, 

exclusivamente no Banco do Brasil, entregando, quando da matrícula, original e cópia do 

cabeçalho do extrato da conta, onde constam todos os dados da referida conta. 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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11.1. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o 

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

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

http://propg.ufabc.edu.br/legislacao). 

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

pesquisa pretendido.  

11.3. 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 Ciência da Computação (http://poscomp.ufabc.edu.br/). 

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

Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. 

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

poscomp@ufabc.edu.br. 

 

 

João Paulo Gois 

Siape nº 1672977 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Computação 
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ANEXO 1 

Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da 

Universidade Federal do ABC habilitados para Orientação no Mestrado 

(http://poscomp.ufabc.edu.br/ - item Docentes Credenciados). 

Docentes: 

● Alexandre Noma 

● Alexandre Szabo 

● André Guilherme Ribeiro Balan 

● Cláudio Nogueira de Meneses  

● Cristiane Maria Sato 

● Daniel Morgato Martin  

● David Correa Martins Junior   

● Edson Pinheiro Pimentel  

● Fabrício Olivetti de França  

● Fernando Teubl Ferreira 

● Gordana Manic 

● Gustavo Sousa Pavani 

● Harlen da Costa Batagelo 

● Itana Stiubiener 

● Jesús P. Mena-Chalco 

● João Paulo Gois  

● Juliana Cristina Braga 

● Karla Vittori 

● Letícia Rodrigues Bueno 

● Luiz Antonio Celiberto Junior  

● Luiz Carlos da Silva Rozante  

● Márcio Katsumi Oikawa 

● Mario Alexandre Gazziro 

● Mirtha Lina Fernándes Venero 

● Nunzio Torrisi 

● Raphael Yokoingawa de Camargo 

● Rodrigo de Alencar Hausen 

● Rodrigo Palucci Pantoni 

● Ronaldo Cristiano Prati 
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ANEXO 2 

Itens considerados no currículo: 

Formação acadêmica 

- Graduação; 

- Pós-Graduação - Mestrado; 

- Especialização, aperfeiçoamento ou equivalente na área de conhecimento do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Computação; 

- Monitoria; 

- Bolsas oficiais de iniciação científica, pesquisa ou estágio; 

- Estágios profissionais em áreas correlatas ao Programa de PG em Ciência da Computação; 

- Participação em Programas extracurriculares relacionados aos temas do PG em Ciência da 

Computação; 

- Ter cursado como aluno especial disciplinas de pós-graduação stricto sensu. 

 

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); 

- Possuir registro de patentes ou de softwares; 

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

Programa ou área correlata, em anais de congressos ou simpósio; 

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

área correlata, em anais de congressos ou simpósios; 

- Proferimento de palestras, seminários, conferências ou participação em mesas redondas, na 

área de conhecimento do Programa ou área correlata. 

 

Atividades didáticas 

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

- Mini-Programas ministrados em congressos, simpósios e outros eventos científicos. 

 

Formação profissional 

- Experiência profissional em áreas correlatas ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação. 
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ANEXO 3 
 

Disciplinas exigidas na Prova de Seleção Interna para Ingresso no Mestrado em Ciência da 

Computação da UFABC 

 

Fundamentos de Matemática 

Ementa: Matrizes e Sistemas Lineares. Conceitos Elementares de Probabilidade Funções. 

Polinômios, Funções Racionais, Funções Trigonométricas, Exponencial e Logaritmo.  

Bibliografia Sugerida 

1. COLLINGWOOD, David H.; PRINCE,David K.Precalculus. University of Washington. 

2. (Notas de Aula do Curso). Disponível em: 

http://www.math.washington.edu/~m120/TheBook/TB2011-12.pdf> 

3. EDWARDS JR, C.H.; PENNEY, David E. Cálculo com geometria analítica: 4.ed. Rio de 

Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1997. 320 p. 3 v. 

4. SAFIER, Fred. Teoria e problemas de Pré-Cálculo. Porto Alegre: Bookman, 2003. 429 p. 

(Coleção Schaum). 

 

Cálculo Diferencial e Integral 

Ementa: Limites.  Sequência e Séries. Limites de sequência e series. Definição do limite via 

Sequencia e series. Continuidade. Derivadas. Definição. Regras de derivação. Derivadas de 

funções elementares. Derivadas de ordem superior. Diferencial da função de uma variável. 

Aplicações de derivadas. Formula de Taylor. Máximos e mínimos, absolutos e relativos. 

Analise do comportamento de funções através de derivadas. Regra de L'Hopital. Crescimento, 

decrescimento e concavidade. Construções de gráficos. Integral indefinida. Regras e métodos 

de integração. Integral definida. Teorema fundamental do calculo. Aplicações da integral 

definida. Técnicas de Primitivação: Técnicas Elementares. Integração por partes. Mudança de 

variáveis e substituições trigonométricas. Integração de funções racionais por frações parciais. 

Bibliografia Sugerida 

1. ANTON, Howard. Calculo: um novo horizonte. 6 ed. Porto Alegre: Editora Bookman, 2000. 

v.1. 

2. STEWART, James. Calculo. 6 ed. Sao Paulo: Editora Thomson 2011.v.1. 531 p. 

3. GUIDORIZZI, Hamilton Luiz. Um curso de calculo. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001.v. 1. 

634 p. 

4. THOMAS, G. B.; FINNEY, R. L. - Calculo diferencial e integral. Rio de janeiro: Editora 

LTC, 2002. 
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Geometria Analítica 

Ementa: Vetores, Coordenadas, Retas, Planos, Circunferência, Cônicas e Quádricas. 

Bibliografia Sugerida 

1. APOSTOL, Torn M. Calculus: one-variable calculus, with an introduction to linear algebra. 

2 ed. New 

York: Wiley, 1967. v.1. 666 p. 

2. BOULOS, Paulo et al. Geometria analitica. 3 ed. Sao Paulo: Pearson/Prentice Hall, 2005. 

543 p. 

3. MELLO, Dorival A. de; Watanabe, Renate G. Vetores e uma Introducao a Geometria 

Analitica. 2 ed. Sao Paulo: Ed. Livraria de Fisica, 2011. 199 p. 
4. WEXLER, C. Analytic geometry: a vector approach. New York: Addison-Wesley Publ., 

1961. 

 

Introdução a Programação 

Ementa: Noções de organização de computadores. Lógica de programação, algoritmos e 

programação (teoria e prática): sequenciamento de operações, decisões e repetições, 

modularização e abstração de dados. Processamento de vetores e matrizes. 

Bibliografia Sugerida 

1. BOENTE, Alfredo. Aprendendo a programar em Pascal: técnicas de programação. 2003. Rio 

de 

Janeiro: Braport, 2003. 266 p. 

2. CORMEN, Thomas H; et al. Algoritmos: Teoria e pratica. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 

2002. 916 p. 

3. SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin Daniel. Introduction to programming in Java: an 

interdisciplinary 

approach. Boston: Pearson Addison-Wesley, 2007. 723 p. 

 

Análise de Algoritmos e Estruturas de Dados 

Ementa: Noções básicas sobre análise da complexidade de tempo de algoritmos. Estruturas de 

dados básicas: listas encadeadas, pilhas, filas e árvores. Busca e ordenação. Árvores de busca. 

Bibliografia Sugerida 

1         T  H                      T               ”  R      J                           

edição, 2002 

   K           T                              ”        1 e 3, Addison-Wesley, 1973; 

3    w          L  M  k                                            ”  L      Té         

Científicos, 1994; 
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4  Z              j                                       J       ++”                     

Thomson, 1a edição, 2007 

5                              L          ”                /           009 

 

Programação Orientada a Objetos 

Ementa: Classes, objetos, mensagens, encapsulamento, herança, polimorfismo. Programação 

orientada a objetos utilizando uma linguagem de programação orientada a objetos (Java). 

Análise e projeto orientados a objetos. UML. Padrões de projeto de software. 

Bibliografia Sugerida 

1. Booch, Grady; Rumbaugh, James; Jacobson, Ivar.  UML                 ”  1          

Editora Campus, 2006. 

2. Gued              T       UML                         ”  1                           

2009. 

3          H    y M                J   J                   ”  6                  B  k     

2005. 

4. Barnes, David J.; Kolling, Michael.                            j         J   ”  4a edição, 

Editora Pearson Prentice Hall, 2009. 

5  B        B                    H      j   -oriented software engineering: using UML, 

Patterns, 

    J   ”                              H      003  
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Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

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

CEP 09210-580 

poscomp@ufabc.edu.br  
 

 

EDITAL Nº 04/2015 

 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Computação, 

referente ao ingresso no Curso de Doutorado no 

primeiro quadrimestre do ano de 2016. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do ABC 

(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no 

Curso de Doutorado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o mês de fevereiro 

de 2016 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1.                                                                                         

                                     elo servidor docente João Paulo Gois (SIAPE nº 1672977), 

sendo seus demais membros titulares os servidores docentes Cláudio Nogueira de Meneses 

(Siape nº 2616839), Fabrício Olivetti de França (Siape nº 1932365), Ronaldo Cristiano Prati 

(Siape nº 1673092), David Correa Martins Júnior (Siape nº 1722875), Jesus Pascual Mena 

Chalco (Siape nº 1934625) e Daniel Morgato Martin (Siape nº 1760938). 

1.2.  Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos devem comprovar a conclusão de 

curso superior de Graduação ou então a previsão de sua conclusão até a data de matrícula no 

Programa, por meio de encaminhamento do documento na solicitação de inscrição (ver item 

4.1.II).  

1.3.                                                     : (1) pré-projeto de pesquisa; (2) 

dis                                                                                            

                                                                                                    

                                                     -        o em Ciência da 

Computação (POSCOMP), da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), para aqueles que 

realizaram o exame.  

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

 

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

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

aulas para o primeiro quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir: 

Prazo de inscrição 10 de Setembro a 09 de Outubro de 2015 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas (com os motivos) 

Até 20 de Outubro de 2015 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas (I) 21 a 25 de Outubro de 2015 

Resultado dos recursos das inscrições (I) Até 27 de Outubro de 2015 
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Entrega do pré-projeto de pesquisa Até 28 de Outubro de 2015 

                                                 

         , análise de histórico, análise do 

resultado do POSCOMP, pré-projeto de 

pesquisa e adequação às linhas de pesquisa.  

28 de Outubro a 11 de Novembro de 2015 

Divulgação do resultado parcial (II) Até 16 de Novembro de 2015 

Prazo para recurso do resultado parcial (II) 17 a 21 de Novembro de 2015 

Divulgação do resultado final Até 25 de Novembro de 2015 

Matrícula A definir 

Início das aulas A definir 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1. Serão oferecidas no máximo 08 (oito) vagas para o curso de Doutorado. O número exato 

de vagas poderá sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do 

presente Edital. 

3.2. Cada docente permanente e orientador de doutorado (Anexo 1) do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Computação poderá requisitar 2 (duas) vagas para orientação de 

alunos de doutorado. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1.                                                                             -        

                                                                                             

                                                                                           

            : 

I.  Ficha de inscrição preenchida, disponível em  http://propg.ufabc.edu.br/formulario/ - item 

Ficha de inscrição para processo seletivo; 

II. Cópias dos documentos de identidade do candidato: 

- RG e CPF, para brasileiros;  

- Passaporte e RNE, no caso de estrangeiros (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, 

a cópia do passaporte das páginas que contenham os dados pessoais); 

III. Cópia do Diploma de Graduação ou de Mestrado (este último fica 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; 

IV. Cópia do histórico escolar da Graduação; 

V. Cópia do histórico escolar do Mestrado (este último fica dispensado para os candidatos a 

Doutorado Direto); 

VI. Cópia do Currículo atualizado, preferencialmente na plataforma Lattes 

(www.lattes.cnpq.br); 
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VII. Comprovação de inscrição ou o resultado do Exame Nacional POSCOMP, da Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC), para os candidatos que realizaram exame. Serão aceitas as 

edições de 2015 ou de 2014. 

VIII. Outros documentos julgados pertinentes pelo candidato (opcional), como artigos 

publicados, relatórios de iniciação científica ou trabalhos de conclusão de curso, certificados de 

proficiência em língua estrangeira, premiações, comprovantes que tenha cursado disciplinas 

como aluno especial em programas de pós-graduação stricto sensu. 

4.2.                                                                         , em u        

                         –               10Mb), para o e-mail 

selecao.pgccm.2016.1@gmail.com indicando “[  UT R   -Q1.2016-Inscrição]-nome 

completo do candidato”               -mail. 

4.3. O diploma de Graduação e de Mestrado obtido em Programa no exterior não necessita ter a 

sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo 

Seletivo. 

4.4. O candidato deverá solicitar que 2 (duas) cartas de recomendação (conforme modelo 

disponível em http://poscomp.ufabc.edu.br) sejam enviadas ao programa por ex-professores, 

ex-orientadores, colaboradores, ou outros que tenham tido alguma relação profissional e/ou 

acadêmica com o candidato. 

4.4.1. As cartas de recomendação devem ser enviadas diretamente pelo avaliador que 

recomenda o candidato, em formato digital (preferencialmente PDF) para o e-mail 

selecao.pgccm.2016.1@gmail.com,           “[ OUTORADO-Q1.2016-Recomendação]-

                           ”               -mail. 

4.5. No  formulário de inscrição, os candidatos deverão indicar se são portadores de 

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

deverão enviar atestado médico ou comprovação. 

4.5.1. A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo 

Seletivo (conforme indicação no formulário eletrônico de inscrição) servirá para viabilizar a 

disponibilidade desses equipamentos pela UFABC e eventual indisponibilidade de 

atendimento será comunicada ao candidato. 

4.6. O Pré-Projeto de Pesquisa em Língua Portuguesa ou Inglesa, de 5 a 10 (cinco a dez) 

páginas em espaço simples, contendo: Nome do candidato; Título; Linha de Pesquisa 

(http://poscomp.ufabc.edu.br/ - item Linha de Pesquisa) ou Indicação de Orientador (listados no 

Anexo 1); Resumo (máximo de 10 linhas); Contextualização; Justificativa e Relevância para o 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação; Objetivos; Materiais e Método; 

Infraestrutura necessária; Cronograma e Referências Bibliográficas. O pré-projeto de pesquisa 

deverá ser enviado para o e-mail selecao.pgccm.2016.1@gmail.com até no máximo 

28/10/2015 indicando “[  UT R   -Q1.2016-Pré-Projeto]-nome completo do candidato” 

no título do e-mail.  

4.6.1. A não entrega do pré-projeto de pesquisa até a data estipulada no Item 2.1 implicará na 

eliminação do candidato deste processo seletivo. 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
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5.1. O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do 

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

I. Disponibilidade de orientador e afinidade com o tema e área apresentados no Pré-Projeto de 

Pesquisa; 

II. Análise do Pré-Projeto de Pesquisa; 

III. Análise de Currículo do candidato; 

IV. Análise do Histórico Escolar do candidato, desempenho no exame nacional pa            

      -                                   (POSCOMP), da Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC), para aqueles que realizaram o exame, e análise das cartas de 

recomendação. 

5.2.                                                                                   

                                                                                           

atividades acadêmicas e profissionais desenvolvidas pelo candidato, de acordo com o Anexo 2.  

5.3.      -                                                                                     

                                                                     ; 2) Fundamentação 

teórica e bibliografia consistentes; 3) Viabilidade dos objetivos; 4) Adequação do problema 

proposto aos objetivos de uma Tese de Doutorado; 5) Disponibilidade de docente para 

orientação sobre a proposta. 

5.4. Para cada um dos itens 5.1-(II, III e IV) será atribuída uma nota de zero a dez. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

6.1. 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. Tiver obtido nota menor do que 7,0 (sete) em  um dos  itens 5.1-(II, III e IV). 

 

7. DO RESULTADO 

7.1.  A Nota de Classificação do candidato será definida pela média aritmética das três notas 

obtidas pelo candidato conforme os itens 5.1-(II, III e IV). 

7.2. As Notas de Classificação dos candidatos serão ordenadas da maior para a menor.  

7.3. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que receber concordância em 

orientação de pelo menos um dos orientadores listados no Anexo 1 e que esteja classificado de 

acordo com o número de vagas do presente edital.   

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

seguinte ordem: 
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1. Maior nota no pré-projeto de pesquisa. 

2. Maior nota na avaliação de currículo. 

3. Maior nota no POSCOMP (se houver). 

7.5. 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 Ciência da 

Computação na internet, no endereço (http://poscomp.ufabc.edu.br/ - item Processo Seletivo). 

 

8.  DOS RECURSOS 

8.1. Os recursos a que os candidatos têm direito deverão ser direcionados 

EXCLUSIVAMENTE para o e-mail Institucional do Programa (poscomp@ufabc.edu.br). 

Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas. 

 

9. DA MATRÍCULA 

9.1. 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. 

9.2. 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. 

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

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

solicitações e observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2016. 

9.4. 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 de Mestrado com a consequente 

           “             ”  

 

10. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

10.1. 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. Recomenda-se que todos os candidatos, com exceção aos que 

têm algum impedimento legal, que solicitem bolsas de estudo às agências de fomento após 

matrícula no Programa. 

10.2. O candidato aprovado e que, no ato da matrícula fizer jus a uma Bolsa de Estudo da 

UFABC, deverá abrir uma conta-corrente em que seja obrigatoriamente o titular, 

exclusivamente no Banco do Brasil, entregando, quando da matrícula, original e cópia do 

cabeçalho do extrato da conta, onde constam todos os dados da referida conta. 
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11. DISPOSIÇÕES FINAIS  
11.1. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o 

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

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

http://propg.ufabc.edu.br/legislacao). 

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

pesquisa pretendido.  

11.3. 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 Ciência da Computação (http://poscomp.ufabc.edu.br/). 

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

Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. 

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

poscomp@ufabc.edu.br. 

 

 

 

João Paulo Gois 

Siape nº 1672977 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Computação 
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ANEXO 1 

 

Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da 

Universidade Federal do ABC habilitados para Orientação no Doutorado 

(http://poscomp.ufabc.edu.br/ - item Docentes Credenciados). 

 

Docentes Permanentes: 

● Claudio Nogueira de Meneses 

● Daniel Morgato Martin  

● David Correa Martins Junior  

● Fabricio Olivetti de França  

● Gordana Manic  

● Gustavo Sousa Pavani  

● Jesus Pascual Mena Chalco 

● João Paulo Gois  

● Letícia Rodrigues Bueno 

● Raphael Yokoingawa de Camargo  

● Rodrigo de Alencar Hausen 

● Ronaldo Cristiano Prati  
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ANEXO 2 

Itens considerados no currículo: 

Formação acadêmica 

- Graduação; 

- Pós-Graduação - Mestrado; 

- Especialização, aperfeiçoamento ou equivalente na área de conhecimento do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência da Computação; 

- Monitoria; 

- Bolsas oficiais de iniciação científica, pesquisa ou estágio; 

- Estágios profissionais em áreas correlatas ao Programa de PG em Ciência da Computação; 

- Participação em Programas extracurriculares relacionados aos temas do PG em Ciência da 

Computação; 

- Ter cursado como aluno especial disciplinas de pós-graduação stricto sensu. 

 

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); 

- Possuir registro de patentes ou de softwares; 

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

Programa ou área correlata, em anais de congressos ou simpósio; 

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

área correlata, em anais de congressos ou simpósios; 

- Proferimento de palestras, seminários, conferências ou participação em mesas redondas, na 

área de conhecimento do Programa ou área correlata. 

 

Atividades didáticas 

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

- Mini-Programas ministrados em congressos, simpósios e outros eventos científicos. 

 

Formação profissional 

- Experiência profissional em áreas correlatas ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Computação. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

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

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 004/2015 

 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

referente ao ingresso no primeiro quadrimestre do 

ano de 2.016 para candidatos ao Curso de Mestrado 

"Stricto Sensu". 

 

O Programa de Pós-graduação em Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC - 

UFABC torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no 

Curso de Mestrado Acadêmico “Stricto Sensu”, e estabelece as normas e os procedimentos 

para o processo de seleção de candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

do Programa, a qual será composta pelos servidores docentes: Daniel Carneiro Carretiero - 

presidente (Siape nº 1669152) e Maria Teresa Carthery-Goulart (Siape nº 1844585). 

1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem apresentar certificado de 

conclusão de curso superior de graduação, em qualquer área de conhecimento. 

Excepcionalmente, devem apresentar este certificado até a data da matrícula no curso.  

1.3. Os critérios de seleção e classificação são baseados em etapas. No caso do candidato 

residir fora do Estado de São Paulo, poderá solicitar, pelo formulário de inscrição, a realização 

das etapas à distância. As etapas serão realizadas em língua portuguesa ou inglesa, a ser 

definida pelo candidato no formulário de inscrição, que só poderá ser preenchido nestes 

idiomas. 

1.3.1. Etapas: 

I.  Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição; 

II. Prova de proficiência em inglês;  

III. Entrevista sobre currículo, intenção de pesquisa e documentos comprobatórios; 

IV. Análise de currículo, do histórico escolar e das cartas de recomendação*; 

*etapa sem a presença do candidato, cartas de recomendação são opcionais. 

1.4. O candidato que por meio do formulário de inscrição no processo seletivo optar por fazer 

provas de forma não presencial se responsabiliza pela disponibilidade de um computador com 

capacidade de utilizar programas aplicativos de teleconferência, preferencialmente Skype, 

conforme especificado no momento da inscrição, webcam e conexão de Internet de banda 
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larga. Os candidatos que realizarem as provas de forma não presencial podem ser submetidos, 

durante a entrevista, a perguntas de verificação sobre as provas de proficiência em inglês ou de 

conhecimento na área de Neurociência e Cognição. 

1.5. A nota mínima para aprovação nas avaliações parciais é 6,0 (seis). A nota mínima para 

aprovação na média final é 7,0 (sete), considerando as seguintes proporções: 

I.  Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição (peso 2); 

II.  Prova de proficiência em inglês (peso 0)*;  

III.  Entrevista (peso 1); 

IV.  Análise de currículo, histórico escolar e cartas de recomendação (peso 2). 

A nota final será obtida pela média ponderada das notas.  

* O item II é analisado na etapa inicial do processo seletivo, é eliminatório e não é computado 

no escore final dos candidatos.  

1.6. É necessário o aceite do orientador a ser encaminhado pelo próprio orientador via e-mail 

institucional para: ppgnc@ufabc.edu.br até o prazo final de inscrição, devendo o candidato, no 

ato de sua inscrição, apresentar cópia do e-mail enviado pelo orientador. O e-mail do orientador 

deve ter como assunto: “Aceite de Orientação - Processo Seletivo 2016.1 - Mestrado - nome 

completo do candidato”.  

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

 

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas referentes ao ingresso para o 

primeiro quadrimestre do ano de 2016 é apresentado abaixo: 

 

I) Período de inscrição de 10 de setembro a 09 de outubro 2015 

II) Divulgação das inscrições deferidas e das 

indeferidas (com os motivos) 

16 de outubro de 2015 

III) Prazo para Recurso das Inscrições 

Indeferidas  

De 17 a 21 de outubro de 2015 

IV) Resultado dos Recursos  23 de outubro de 2015 

V) Prova de conhecimento na área de 

Neurociência e Cognição  

04 de novembro de 2015 

VI) Prova de inglês 04 de novembro de 2015 

VII) Arguição e entrevista  De 16 a 19 de novembro de 2015 

VIII) Análise de currículo, histórico escolar e 

cartas de recomendação. 

De 16 a 19 de novembro de 2015 

IX) Divulgação do Resultado Parcial (itens V a 

VIII) 

23 de novembro de 2015 

X) Prazo para Recurso do Resultado Parcial 24 a 28 de novembro de 2015 

XI) Resultado Final 30 de novembro de 2015 
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XII) Matrícula Data a ser divulgada 

XIII) Início das aulas Data a ser divulgada 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1 Serão oferecidas 10 (dez) vagas de Mestrado. O número exato de vagas poderá sofrer 

alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente Edital. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

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

documentos: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, modelo no portal do programa. 

II. Cópia do RG e CPF (não será aceita a CNH) para candidatos de nacionalidade 

brasileira;  

III. RNE, no caso de candidatos de nacionalidade estrangeira (se não possuir o RNE, será 

aceita, para inscrição, cópia do passaporte); 

IV. Cópia do histórico escolar da graduação; 

V. Súmula curricular atualizada do candidato; 

VI. Opcionalmente, até duas cartas de recomendação, conforme instruções no portal do 

programa; 

VII. Em caso de pedido de isenção da prova de inglês, comprovante da justificativa. (vide 

ITEM 5.1.1.3). 

VIII. Candidatos que apresentarem necessidades especiais devem encaminhar uma carta com 

mais informações para adequação das avaliações. 

4.2. Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, com nomes 

explicitando de qual documento se trata, em um único arquivo compactado, para o e-mail 

ppgnc@ufabc.edu.br com o Assunto: “Inscrição – PG-NCG Mestrado – 2016.1 – nome 

completo do candidato”.  

4.3. Eventuais interposições de recursos deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE através de 

mensagem fundamentada para o e-mail institucional do Programa: ppgnc@ufabc.edu.br. 

Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas. 

4.4. O diploma de graduação obtido em curso no exterior não necessita ter a sua revalidação, 

por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo Seletivo. 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

5.1. Dos critérios de seleção: 
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5.1.1 O processo seletivo para o ingresso no Programa é elaborado e realizado pela Comissão 

de Seleção, conforme item 1.1 deste Edital. Os critérios de seleção e classificação são baseados 

em: 

5.1.1.1 Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição. Será baseada em 

bibliografia divulgada no portal do programa.  

5.1.1.2. Prova de proficiência em inglês. Caso o candidato possua comprovante de proficiência 

em inglês deverá apresentá-lo junto aos documentos de inscrição e este deverá ter como data 

limite de 5 (cinco) anos anteriores à data da inscrição, ou comprovar a naturalidade em país de 

língua inglesa. Serão aceitos como comprovantes de proficiência: 

● Exame GRE Geral (com escore mínimo de 450 Verbal);  

● TOEFL (Test of English as a Foreign Language), com o resultado mínimo de 80 pontos 

se executado pela Internet (iBT), e de 213 pontos se por computador (CBT) ou de 550 pontos 

se em papel (PBT); 

● IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 6,5 pontos. 

5.1.1.3. Candidatos que comprovem a residência em país de língua inglesa por período de pelo 

menos um ano ficam liberados da prova de proficiência. Candidatos que concluíram curso de 

graduação ou pós-graduação, com duração de pelo menos um ano, inteiramente ensinado e 

avaliado em inglês também estão liberados da prova. 

5.1.1.4.  A entrevista tem por objetivo esclarecer informações relativas ao currículo apresentado 

por ocasião da inscrição, além da motivação do aluno. Os examinadores podem solicitar vistas 

de cópia dos documentos comprobatórios, considerando os itens: 

● Títulos acadêmicos; 

● Produção científica: artigos em periódicos de seletiva política editorial, capítulos de 

livro, resumos em anais de congressos, palestras em eventos científicos ou acadêmicos, 

participação em eventos científicos, registro de softwares e patentes; 

● Cursos e atividades complementares relacionados à temática do PPGNC; 

● Experiência profissional em área correlata ao PPGNC. 

 5.1.1.5. A análise de currículo, histórico escolar e das cartas de recomendação será realizada 

em sessão fechada onde estarão presentes apenas os membros da comissão de seleção. É 

sugerida a utilização de CV Lattes. A avaliação da produtividade científica será baseada nos 

critérios CAPES de produção científica. As cartas de recomendação (opcional) deverão ser 

enviadas para o e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br diretamente pela pessoa que recomenda o 

candidato, preferencialmente através de sua conta e-mail profissional ou institucional, com a 

Assunto: “Recomendação – Processo Seletivo 2016.1 – Mestrado – nome completo do 

candidato”. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, sem direito a 

recurso, o candidato que: 

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

seleção; 
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II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste 

edital; 

III. Não se apresentar à entrevista e provas na data, horário e local especificado. 

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

editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 

Universidade Federal do ABC e no portal do Programa.  

 

7. DO RESULTADO 

7.1. O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas 

será publicado na página do Programa na internet.  

 

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 Universidade Federal do 

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

8.2. 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. 

 

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

9.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação 

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

administração da Coordenação do Programa. As bolsas serão alocadas conforme sua 

disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos, baseada na nota final do 

processo seletivo. É previsto que a divulgação da lista de alunos contemplados com bolsa de 

estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da lista dos alunos aprovados no processo 

seletivo.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital e 

do prévio conhecimento do Regulamento da Pós-Graduação da UFABC. 

10.2. O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 

momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 

para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento. Não 

caberá, sob nenhuma hipótese, recurso de recurso.  

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

editais e comunicados referentes a esse processo, principalmente pelo portal do programa. 
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10.4. A Coordenação do Programa não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 

recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependem da UFABC. 

10.5. Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Programa. 

10.6. 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 no início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa.  

10.7. A revalidação do Diploma de Graduação é obrigatória para os candidatos aprovados no 

Processo Seletivo para que possam ter seus diplomas do Programa de Pós-Graduação em 

Neurociência e Cognição emitidos, sendo que essa revalidação deve ser apresentada no início 

do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa - maiores informações em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=867 

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4712&Itemid=280 

10.8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br. 

 

 

Raphael Yokoingawa de Camargo 

Siape nº 1676329 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Neurociência e Cognição 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

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

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 005/2015 

 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

referente ao ingresso no primeiro quadrimestre do 

ano de 2.016 para candidatos ao Curso de Doutorado 

"Stricto Sensu". 

 

O Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC 

(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no 

Curso de Doutorado “Stricto Sensu”, e estabelece as normas e os procedimentos para o 

processo de seleção de candidatos. 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

do Programa, a qual será composta pelos servidores docentes: Daniel Carneiro Carretiero - 

presidente (Siape 1669152) e Maria Teresa Carthery-Goulart (Siape 1844585). 

1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem apresentar certificado de 

conclusão de curso superior de graduação, em qualquer área de conhecimento. 

Excepcionalmente, devem apresentar este certificado até a data da matrícula no Programa.  

1.3. Os critérios de seleção e classificação são baseados em etapas. No caso do candidato 

residir fora do Estado de São Paulo, poderá solicitar, pelo formulário de inscrição, a realização 

das etapas à distância. As etapas serão realizadas em língua portuguesa ou inglesa, a ser 

definida pelo candidato no formulário de inscrição, que só poderá ser preenchido nestes 

idiomas.  

1.3.1. Etapas:  

I.  Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição*; 

II.  Prova de proficiência em inglês*; 

III. Arguição sobre o projeto de pesquisa, a ser apresentado no momento da inscrição;  

IV. Entrevista sobre currículo e documentos comprobatórios; 

V. Análise de currículo, histórico escolar e cartas de recomendação**. 

*candidatos que estão cursando ou finalizaram mestrado no Programa de Pós-Graduação em 

Neurociência e Cognição da UFABC estão dispensados destas etapas.   

**etapa sem a presença do candidato (cartas de recomendação são opcionais)  
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1.4. O candidato que por meio do formulário de inscrição no processo seletivo optar pela prova 

não presencial se responsabiliza pela disponibilidade de um computador com capacidade de 

utilizar programas aplicativos de vídeo e teleconferência, preferencialmente Skype, conforme 

especificado no momento da inscrição, webcam e conexão de Internet de banda larga 

apropriada. Os candidatos que realizarem as provas de forma não presencial podem ser 

submetidos, durante a entrevista, a perguntas de verificação sobre as provas de proficiência em 

inglês ou de conhecimento na área de Neurociência e Cognição. 

1.5. A nota mínima para aprovação nas avaliações parciais é 6,0 (seis). A nota mínima para 

aprovação na média final é 7,0 (sete), considerando as seguintes proporções: 

I.  Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição (peso zero)*. 

II.  Prova de proficiência em inglês (peso zero)*.  

III.  Arguição (peso um). 

IV.  Entrevista (peso um). 

V.  Análise de currículo, histórico escolar e cartas de recomendação (peso dois). 

A nota final será obtida pela média ponderada das notas.  

* Os itens I e II são analisados na etapa inicial do processo seletivo, são eliminatórios e não são 

computados no escore final dos candidatos.  

1.6. É necessário o aceite do orientador a ser encaminhado pelo próprio orientador via e-mail 

institucional para: ppgnc@ufabc.edu.br até o prazo final de inscrição, devendo o candidato, no 

ato de sua inscrição, apresentar cópia do e-mail enviado pelo orientador. O e-mail do orientador 

deve ter como assunto: “Aceite de Orientação - Processo Seletivo 2016.1 - Doutorado - nome 

completo do candidato”. 

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

 

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas referentes ao ingresso para o 

primeiro quadrimestre do ano de 2016 é apresentado abaixo: 

I) Período de inscrição de 10 de setembro a 09 de outubro 2015 

II) Divulgação das inscrições deferidas e das 

indeferidas (com os motivos) 

16 de outubro de 2015 

III) Prazo para Recurso das Inscrições 

Indeferidas  

De 17 a 21 de outubro de 2015 

IV) Resultado dos Recursos  23 de outubro de 2015 

V) Prova de conhecimento na área de 

Neurociência e Cognição  

04 de novembro de 2015 

VI) Prova de inglês 04 de novembro de 2015 

VII) Arguição e entrevista  De 16 a 19 de novembro de 2015 

VIII) Análise de currículo, histórico escolar e 

cartas de recomendação. 

De 16 a 19 de novembro de 2015 

Boletim de Serviço n° 492 - 8 de setembro de 2015 Página 38

mailto:seleção.pgncg.2015.3@ufabc.edu.br


  

  
 

3 

 

IX) Divulgação do Resultado Parcial (itens V a 

VIII) 

23 de novembro de 2015 

X) Prazo para Recurso do Resultado Parcial 24 a 28 de novembro de 2015 

XI) Resultado Final 30 de novembro de 2015 

XII) Matrícula Data a ser divulgada 

XIII) Início das aulas Data a ser divulgada 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1 Serão oferecidas 6 (seis) vagas de 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 apresentar os seguintes 

documentos: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, modelo no portal do programa. 

II. Cópia do RG e CPF, para candidatos de nacionalidade brasileira (não será aceita a 

CNH); 

III.  RNE, no caso de candidatos de nacionalidade estrangeira (se não possuir o RNE, será 

aceita, para inscrição, cópia do passaporte); 

IV. Cópia do histórico escolar da graduação; 

V. Cópia(s) do(s) certificado(s) de conclusão de Curso(s) de Pós-Graduação e respectivo(s) 

histórico(s); 

VI. Súmula curricular atualizada do candidato; 

VII. Opcionalmente, até duas cartas de recomendação, conforme instruções no portal do 

programa; 

VIII. Em caso de pedido de isenção da prova de inglês, comprovante da justificativa. (VIDE 

ITEM 5.1.1.3). 

IX. Projeto de pesquisa com anuência do orientador. 

X. Candidatos que apresentarem necessidades especiais devem encaminhar uma carta com mais 

informações para adequação das avaliações. 

4.2. Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, com nomes 

explicitando de qual documento se trata, em um único arquivo compactado (.zip ou similar), 

para o e-mail ppgnc@ufabc.edu.br com o Assunto “Inscrição - Processo Seletivo 2016.1 - 

Doutorado - nome completo do candidato”.  

4.3. Eventuais interposições de recursos deverão ser feitas EXCLUSIVAMENTE através de 

mensagem fundamentada para o e-mail institucional do Programa: ppgnc@ufabc.edu.br. 

Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas. 
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4.4. O diploma de graduação e o de mestrado obtido em curso no exterior não necessita ter a 

sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo 

Seletivo. 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

5.1. Dos critérios de seleção: 

5.1.1. O processo seletivo para o ingresso no Programa é elaborado e realizado pela Comissão 

de Seleção, conforme item 1.1 deste Edital. Os critérios de seleção e classificação são baseados 

em: 

5.1.1.1. Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição. Será baseada em 

bibliografia divulgada no portal do programa.  

5.1.1.2. Prova de proficiência em inglês. Caso o candidato possua comprovante de proficiência 

em inglês deverá apresentá-lo junto aos documentos de inscrição e este deverá ter como data 

limite de 5 (cinco) anos anteriores à data da inscrição, ou comprovar a naturalidade em país de 

língua inglesa. Serão aceitos como comprovantes de proficiência: 

● Exame GRE Geral (com escore mínimo de 450 Verbal);  

● TOEFL (Test of English as a Foreign Language), com o resultado mínimo de 80 pontos 

se executado pela Internet (iBT), e de 213 pontos se por computador (CBT) ou de 550 pontos 

se em papel (PBT); 

● IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 6,5 pontos. 

5.1.1.3. Candidatos que comprovem a residência em país de língua inglesa por período de pelo 

menos um ano ficam liberados da prova de proficiência. Candidatos que concluíram curso de 

graduação ou pós-graduação, com duração de pelo menos um ano, inteiramente ensinado e 

avaliado em inglês também estão liberados da prova. 

5.1.1.4. A arguição do projeto de pesquisa será realizada por uma banca de docentes da 

UFABC e versará sobre conhecimento do candidato em relação ao tema proposto, bem como 

sobre o quanto se enquadra na linha de pesquisa do Programa. A prova será realizada em sessão 

registrada por meio de gravação de voz. O Programa disponibilizará projetor multimídia para 

apresentação. A prova consistirá em apresentação oral de proposta de pesquisa apresentada na 

inscrição, com duração de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, realizada para uma banca de 2 (dois) 

avaliadores. Os examinadores avaliarão: capacidade de organização, clareza, objetividade e 

pertinência do conteúdo apresentado em relação à proposta de pesquisa. Cada avaliador 

atribuirá nota de 0 (zero) a 10 (dez),obtendo-se a nota final pela média aritmética simples das 

notas. 

5.1.1.5. A entrevista será realizada na sequência da arguição e tem por objetivo averiguar 

eventuais dúvidas em relação ao currículo apresentado por ocasião da inscrição, além da 

motivação do aluno. Os examinadores podem solicitar vistas de cópia dos documentos 

comprobatórios, considerando os itens: 

● Títulos acadêmicos; 
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● Produção científica: artigos em periódicos de seletiva política editorial, capítulos de 

livro, resumos em anais de congressos, palestras em eventos científicos ou acadêmicos, 

participação em eventos científicos, registro de softwares e patentes; 

● Cursos e atividades complementares relacionados à temática do Programa; 

● Experiência profissional em área correlata ao Programa. 

5.1.1.6. A análise de currículo, histórico escolar e das cartas de recomendação será realizada 

em sessão fechada onde estarão presentes apenas os membros da comissão de seleção. É 

sugerida a utilização de CV Lattes. A avaliação da produtividade científica será baseada nos 

critérios CAPES de produção científica. As cartas de recomendação (opcionais) deverão ser 

enviadas para o e-mail: ppgnc@ufabc.edu.br diretamente pela pessoa que recomenda o 

candidato, preferencialmente através de sua conta e-mail profissional ou institucional, com o 

Assunto: “Recomendação - Processo Seletivo 2016.1 - Doutorado - nome completo do 

candidato”. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO 

6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, sem direito a 

recurso, o candidato que: 

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

seleção; 

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

edital; 

III. Não se apresentar à arguição, entrevista e provas, na data, horário e local especificado. 

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

editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 

Universidade Federal do ABC e no portal do Programa.  

 

7. DO RESULTADO 

7.1. O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas 

será publicado na página do Programa na internet.  

 

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 Universidade Federal do 

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

8.2. 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. 

 

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 
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9.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação 

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

administração da Coordenação do Programa. As bolsas serão alocadas conforme sua 

disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos, baseada na nota final do 

processo seletivo. É previsto que a divulgação da lista de alunos contemplados com bolsa de 

estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da lista dos alunos aprovados no processo 

seletivo.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital 

e do prévio conhecimento do Regulamento da Pós-Graduação da UFABC. 

10.2. O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 

momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 

para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento. Não 

caberá, sob nenhuma hipótese, recurso de recurso.  

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

editais e comunicados referentes a esse processo, principalmente pelo portal do programa. 

10.4. A Coordenação do Programa não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 

recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependem da UFABC. 

10.5. Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Programa. 

10.6. 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 no início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa. 

10.7. A revalidação do Diploma de Graduação é obrigatória para os candidatos aprovados no 

Processo Seletivo para que possam ter seus diplomas do Programa de Pós-Graduação em 

Neurociência e Cognição emitidos, sendo que essa revalidação deve ser apresentada no início 

do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa - maiores informações em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=867 

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4712&Itemid=280. 

10.8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail: 

ppgnc@ufabc.edu.br. 

 

Raphael Yokoingawa de Camargo 

Siape nº 1676329 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação 

em Neurociência e Cognição 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade 

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

CEP 09210-580 

pos.evodiv@ufabc.edu.br 

 

 

EDITAL Nº 01/2015 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Evolução e Diversidade, referente 

ao ingresso no 2° quadrimestre do ano de 2.016. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade 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 o mês 

de maio de 2016 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 Profa Dra 

Nathalia de Setta Costa (SIAPE nº 1912347), sendo seus demais membros titulares os 

servidores docentes Prof Dr Alberto Arab (SIAPE nº 1848397), Prof Dr Waldir Mantovani 

(Programa Professor Visitante Nacional Sênior – PVNS, CAPES), Profa Dra Andréa 

Onofre de Araújo (SIAPE nº 1763479), Prof Dr. Otto Muller Patrão de Oliveira (SIAPE 

nº 1834571); e os membros suplentes os Profs Dr. Danilo da Cruz Centeno (SIAPE nº 

1831780) e Dra Cibele Biondo (SIAPE nº 1908726). 

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

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

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

do documento na solicitação de inscrição (item 4).  

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

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

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

Graduação em Evolução e Diversidade da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao 

quadro de orientadores permanentes ou colaboradores, cadastrados no Programa (Anexo 01), 

com ciência manifesta do respectivo orientador por meio de sua assinatura no formulário de 

inscrição (ver item 4.1). 

1.5. Todos os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória da proficiência em 

língua inglesa no momento da inscrição ou, então, solicitar sua inscrição para a prova de 

proficiência em língua inglesa (ver itens 2, 4 e 5.1.4). 

1.6. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita em português sem 

consulta; (2) análise e defesa do projeto de pesquisa e (3) análise do currículo Lattes 

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

 

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

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

aulas para o 2° quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir: 

Prazo de inscrição 10 de setembro 2015 a 08 de outubro de 2015 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas 

16 de outubro de 2015 

Prazo para recurso das inscrições 

indeferidas 

19 a 23 de outubro de 2015 

Resultado dos recursos das inscrições 30 de outubro de 2015 

Prova escrita e prova de proficiência em 

língua inglesa 

03 de novembro de 2015, em locais e horários a 

serem divulgados no resultado das inscrições. 

Divulgação do resultado das provas 

escrita e de proficiência em língua 

inglesa 

04 de novembro de 2015 

Prazo para recurso do resultado da prova 

escrita 

05 a 09 de novembro de 2015 

Resultado dos recursos da prova escrita 10 de novembro 2015 

Entrevista, análise e defesa de projeto de 

pesquisa e currículo, dos candidatos 

aprovados na prova escrita. 

11 de novembro 2015 a 17 de novembro de 2015 

Divulgação do resultado da entrevista, 

análise e defesa do projeto de pesquisa e 

análise do currículo. 

18 de novembro de 2015 

Prazo para recurso do resultado da 

entrevista, análise e defesa do projeto de 

pesquisa. 

19 a 24 de novembro de 2015 

Resultado dos recursos da entrevista, 

análise e defesa do projeto de pesquisa. 

25 de novembro de 2015 

Divulgação do resultado final Até 30 de novembro de 2015 

Matrícula Conforme calendário acadêmico da PROPG, a ser 

divulgado. 

Início das aulas Conforme calendário acadêmico da PROPG, a ser 

divulgado. 

 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1. Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para o Curso de Mestrado e 10 (dez) vagas para o Curso 

de Doutorado. 
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3.2. Cada docente cadastrado como membro permanente do Programa de Pós-Graduação em 

Evolução e Diversidade poderá abrir até 02 (duas) vagas para orientação de alunos de mestrado 

e até 02 (duas) vagas para orientação de alunos de doutorado. Docentes colaboradores poderão 

abrir até 01 (uma) vaga para orientação de aluno de mestrado. As notas obtidas no processo de 

avaliação (item 5) determinarão a classificação e aprovação dos candidatos. Quando o número 

de aprovados por orientador for maior que o número de vagas disponíveis por orientador, os 

excedentes poderão ser selecionados caso o número de vagas totais oferecidas por este edital 

não seja preenchido. Em caso de desistência de matrícula de candidatos inicialmente 

selecionados, os demais aprovados e não selecionados por excesso de candidatos poderão, 

então, ser selecionados, obedecendo à ordem de classificação e aprovando-se apenas 01 (um) 

candidato por orientador. Este processo se repetirá até que todas as vagas disponíveis sejam 

preenchidas. 

 

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. 

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

http://propg.ufabc.edu.br/formulario - 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 das páginas que contenham os dados pessoais e possíveis “vistos” de viagem); 

III. Cópia do histórico escolar da graduação (para candidatos ao Curso de 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 e defesa do pré-projeto de pesquisa; 

VI. Pré-Projeto de pesquisa, com 5 a 10 (cinco a dez) páginas em espaço simples, contendo: 

Nome do candidato; Título; Resumo (máximo de 10 linhas); Contextualização; Justificativa e 

Relevância para o Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade; Objetivos; 

Material e Método; Infraestrutura necessária; Cronograma e Referências bibliográficas; 

VII. Documentação comprobatória de proficiência em língua inglesa ou, na falta desta 

solicitação para realização do exame de proficiência em língua inglesa no próprio formulário de 

inscrição (ver itens 2 e 5.1.4). 

Boletim de Serviço n° 492 - 8 de setembro de 2015 Página 45

http://propg.ufabc.edu.br/formularios
http://www.lattes.cnpq.br/


  

  

 

4 

 

VIII – 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. 

IX - O Diploma de graduação e de mestrado obtido em Programa no exterior não necessita ter a 

sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo 

Seletivo. 

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 VI) deverá ser enviado em PDF, em um único 

arquivo compactado (.zip – com no máximo 5Mb), para o e-mail pos.evodiv@ufabc.edu.br 

com assunto: “Inscrição – PGEVD - nome completo do candidato”. Sugestões sobre a produção 

de arquivos PDFs e apresentação da documentação comprobatória do Currículo Lattes serão 

disponibilizadas na página eletrônica do curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade 

(http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/). 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

5.1. Dos Critérios de Seleção: 

O processo seletivo para o ingresso no Curso de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade é 

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

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

I. Prova escrita em português sem consulta;  

II. Análise e defesa do projeto de pesquisa redigido em português;  

III. Análise do currículo comprovado (modelo Lattes). 

5.1.1. Prova escrita: 

I – A prova escrita para o MESTRADO, com duração de 4 (quatro) horas, será constituída por 

10 (dez) questões dissertativas relacionadas a conhecimentos gerais em Evolução e Diversidade 

com ênfase nos tópicos:  

- Sistemática filogenética;  

- Biogeografia histórica;  

- História da teoria evolutiva;  

- Genética de populações;  

- Padrões e níveis de diversidade;  
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- Histórias de vida e plasticidade fenotípica;  

- Interações biológicas;  

- Ecologia de comunidades e ecossistemas. 

Bibliografia básica sugerida: 

-Begon, M.; Towsend, C.R. & Harper, J.L. 2007. Ecologia: de indivíduos a ecossistemas. 4ª Ed. 

Porto Alegre: Artmed. 

-Ridley, M. 2006. Evolução. 3ª Ed. Porto Alegre: Artmed. 

O exame escrito para o DOUTORADO, com duração de 4 (quatro) horas, será constituído por 

10 (dez) questões dissertativas relacionadas a conhecimentos gerais em Evolução e Diversidade 

sendo, 07 (sete) questões com base nos tópicos anteriormente citados e mesma bibliografia 

sugerida para o Mestrado (i.e., Ridley, 2006; Begon et al., 2007), das quais o candidato deverá 

responder apenas 05 (cinco), além de mais 03 (três) questões baseadas nos três artigos 

científicos indicados abaixo (sendo uma questão por artigo), também sobre assuntos de 

interesse geral em Evolução e Diversidade: 

- Laland, K.N.; Uller, T.; Feldman, M.W.; Sterelny, K.; Müller, G.B.; Moczek, A.; Jablonka, E. 

& Odling-Smee J. 2015. The extended evolutionary synthesis: its structure, assumptions and 

predictions. Proc R Soc B, 282: 20151019. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2015.1019 

- Gallagher, A.J.; Hammerschlag, N.; Cooke, S.J.; Costa, D.P. & Irschick, D.J. 2015. 

Evolutionary theory as a tool for predicting extinction risk. Trends Ecol Evol, 30(2):61-65. doi: 

10.1016/j.tree.2014.12.001 

- Pimm, S.L. & Joppa, L.N. 2015. How many plant species are there, where are they, and at 

what rate are they going extinct? Ann Missouri Bot Gard, 100(3):170-176. doi: 

http://dx.doi.org/10.3417/2012018 

O exame escrito tem peso 04 (quatro) para o cálculo da nota final, tanto para o Mestrado 

quanto para o Doutorado, e tem caráter eliminatório. 

II - Serão considerados desclassificados os candidatos cuja nota na prova escrita for inferior a 

5,0 (cinco). 

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

internet (http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/), quando serão divulgados os horários e locais das 

entrevistas para defesa do projeto de pesquisa. 

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

marcado para o início da prova. 

V - Não haverá revisão da prova. 

5.1.2. Análise e defesa do pré-projeto de pesquisa redigido em português: 

Os candidatos aprovados na prova escrita serão arguidos pelos membros da Comissão de 

Seleção principalmente no que se refere ao conteúdo do projeto, sua adequação às linhas de 

pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade e cronograma de 
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execução dentro dos prazos previstos nas Normas Internas do Programa. A banca examinadora 

disporá de até 30 (trinta) minutos para realização das entrevistas. 

A análise e defesa do projeto de pesquisa terá peso 04 (quatro) para o cálculo da nota final do 

candidato ao Mestrado, e peso 03 (três) para o cálculo da nota final do candidato ao Doutorado, 

sendo também de caráter eliminatório. 

Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local da defesa depois do horário 

marcado para o início. 

 

5.1.3. Análise de currículo 

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

comprobatória referente ao conteúdo do currículo modelo Lattes, deverá ser entregue impressa 

(cópia simples) pelos candidatos apenas no dia e horário indicados para a prova de análise e 

defesa do projeto de pesquisa. Os documentos entregues serão analisados e pontuados, com 

ênfase na formação acadêmica e publicação de artigos completos em periódicos científicos 

indexados, livros ou capítulos de livros, resumos e trabalhos completos em anais de eventos 

científicos. O currículo terá peso 02 (dois) para o cálculo da nota final do candidato ao 

Mestrado, e peso 03 (três) para o cálculo da nota final do candidato ao Doutorado, e tem, em 

ambos os casos, caráter apenas classificatório. 

 

5.1.4. Prova específica/proficiência  

Os candidatos deverão realizar exame de proficiência em leitura de língua inglesa, conforme 

calendário do processo seletivo a ser divulgado, caso não tenham como comprovar a 

proficiência no ato da inscrição. Este exame consistirá de uma prova escrita, com duração de 2 

(duas) horas, sendo permitido o uso de dicionários em papel, a qual consistirá na leitura crítica 

de um texto ou artigo científico publicado em inglês, com questões elaboradas em português. O 

candidato deverá responder as questões em português. Caso o candidato selecionado seja 

considerado não proficiente, este deverá lograr proficiência em língua inglesa até a conclusão 

do segundo quadrimestre cursado após o seu ingresso, em um dos exames quadrimestrais, em 

prova a ser aplicada conforme calendário a ser divulgado pela Coordenação do Programa. Caso 

o aluno não seja considerado proficiente até o final do segundo quadrimestre, não será aceita a 

sua matrícula no quadrimestre seguinte, sendo o aluno considerado desligado do Curso.  

Parágrafo 1º - A prova indicada no item 5.1.4 só será válida para a comprovação de 

proficiência para o presente edital, não podendo ser considerada para outros fins. 

Parágrafo 2º - Em substituição ao exame de proficiência em língua inglesa serão aceitos 

certificados de proficiência. Caso o candidato possua comprovante de proficiência em língua 

inglesa deverá apresentá-lo junto aos documentos de inscrição. Em substituição ao exame de 

proficiência em língua inglesa serão aceitos os seguintes certificados: TOEFL (Test of English 

as a Foreign Language: resultado mínimo de 65 pontos se executado pela Internet, de 180 

pontos se por computador ou de 500 pontos se em papel), IELTS (International English 

Language Test): mínimo de 05 pontos, Michigan ECCE e ECPE, ou equivalentes, emitidos por 
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instituições autorizadas. O certificado de proficiência será válido se realizado nos 2 (dois) anos 

anteriores ao presente Processo Seletivo. O candidato que tiver logrado proficiência em língua 

inglesa em cursos de Mestrado da UFABC será dispensado do exame de proficiência no Curso 

de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade. 

 

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. 

Parágrafo 1º - Para inscrição, o currículo poderá ser apresentado em inglês. O projeto de 

pesquisa, com no máximo 20 (vinte) páginas em espaço duplo, deve conter: título, resumo, 

introdução, objetivos, justificativa, metodologia, descrição da infraestrutura que será utilizada 

para a realização do projeto, cronograma de atividades e referências bibliográficas, com 

assinatura do candidato e de seu orientador. 

Parágrafo 2º - Os diplomas de graduação e de mestrado obtidos em cursos no exterior 

não necessitam ter a sua revalidação por instituição pública brasileira já realizada no momento 

da inscrição. Porém, a revalidação do diploma de curso de graduação no exterior é obrigatória 

para que o interessado possa ter seu diploma do Programa de Pós-Graduação em Evolução e 

Diversidade emitido, e deverá ser realizada antes do término do curso de Pós-Graduação 

(maiores informações em 

portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=867). 

Parágrafo 3º - As entrevistas por meio de videoconferência ocorrerão nos dias 10 a 11 

de novembro de 2015. O candidato será arguido pela banca em inglês ou em português, 

conforme preferência do candidato, sendo que este poderá optar por responder em português, 

inglês ou espanhol. As entrevistas terão como objetivo avaliar o conteúdo dos projetos de 

pesquisa e o conhecimento dos candidatos em conceitos de Evolução e Diversidade, com 

ênfase nos tópicos listados no item 5.1.1, tendo caráter eliminatório. Serão considerados 

desclassificados os candidatos cuja nota for inferior a 5,0 (cinco). Já a análise do currículo tem 

caráter classificatório.  

Parágrafo 4º - 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 5º - Candidatos estrangeiros ou brasileiros residentes no exterior que optarem 

por substituir a prova escrita e a defesa do projeto pela entrevista por meio de videoconferência 

não terão prioridade na obtenção de bolsas de estudo institucionais da UFABC, e das cotas 

CAPES e CNPq administradas pelo Curso de Pós-Graduação. No entanto estes poderão 

solicitar bolsas de estudo diretamente às agências de fomento nacionais (FAPESP, CNPq e 

CAPES, entre outras) e internacionais, através de seus orientadores. A CAPES (Coordenação 

11 de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) tem o Programa de Estudante-Convênio 

de Pós-Graduação (PEC-PG) que prove bolsas para mestrado e doutorado através de uma 

cooperação educacional exercida entre países em desenvolvimento com os quais o Brasil 
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mantém Acordo de Cooperação Educacional, Cultural ou de Ciência e Tecnologia (maiores 

detalhes em http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.php).  

Parágrafo 6º - Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior que optarem 

pela seleção diferenciada, conforme descrito no item 6, e cujos orientadores já possuam bolsas 

de estudos vinculadas a projetos aprovados e financiados por agências de fomento (por 

exemplo, Doutorado Direto/FAPESP), passarão pelo mesmo processo seletivo descrito no 

referido item, mas estes não estarão concorrendo com os demais candidatos por uma das 10 

(dez) vagas ofertadas, sendo estas consideradas vagas adicionais.  

Parágrafo 7º - 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 da prova escrita na data, horário e local 

especificado; 

IV. Não apresentar-se à entrevista (defesa de pré-projeto de pesquisa) na data, horário e 

local especificado. 

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

editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 

Universidade Federal do ABC (http://www.ufabc.edu.br) e na página eletrônica do curso de 

Pós-Graduação em Evolução e Diversidade (http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/). 

 

8. DO RESULTADO 

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

superior a 5 (cinco) (desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade para enfrentar 

problemas simples relacionados à área do Programa). 

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

seguinte ordem: 

1. Maior nota na prova escrita. 

2. Maior nota na defesa do pré-projeto de pesquisa. 

3. Maior nota na avaliação de currículo. 
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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 Evolução e 

Diversidade na internet, no endereço http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/. 

 

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 (pos.evodiv@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. 

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, bem como atender as 

solicitações e observar as informações que nele constam para o 2º quadrimestre de 2016. 

10.4. 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 

emissão da “Ata de Defesa”. 

 

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. Recomendamos que todos os candidatos, com exceção aos que 

têm algum impedimento legal, que solicitem bolsas de estudo às agências de fomento após 

matrícula no Programa. 

11.2. O candidato aprovado e que, no ato da matrícula fizer jus a uma Bolsa de Estudo da 

UFABC, deverá abrir uma conta-corrente em que seja obrigatoriamente o titular da mesma, 

exclusivamente no Banco do Brasil, entregando, quando da matrícula, original e cópia do 

cabeçalho do extrato da mesma, onde constam todos os dados da referida conta. 

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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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 Evolução e Diversidade.  

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

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

Pós-Graduação em Evolução e Diversidade. da Universidade Federal do ABC (disponíveis em: 

http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/). 

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

pesquisa pretendido.  

12.4. 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 Evolução e Diversidade (http://propg.ufabc.edu.br/evodiv/). 

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

pos.evodiv@ufabc.edu.br. 

 

 

 

Nathalia de Setta Costa 

(Siape n° 1912347) 

Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação 

em Evolução e Diversidade da UFABC 
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ANEXO 1 

 

Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade da 

Universidade Federal do ABC 

 

Docentes Permanentes: 

Alberto Arab alberto.arab@ufabc.edu.br 

Ana Paula de Moraes apaula_moraes@yahoo.com.br  

André Eterovic andre.eterovic@ufabc.edu.br 

Antonio Sergio Kimus Braz antonio.braz@ufabc.edu.br 

Carlos Suetoshi Miyazawa carlos.miyazawa@ufabc.edu.br  

Charles Morphy D. Santos charles.santos@ufabc.edu.br 

Cibele Biondo cibele.biondo@ufabc.edu.br 

Danilo da Cruz Centeno danilo.centeno@ufabc.edu.br 

Eduardo Leite Borba eduardo.borba@ufabc.edu.br 

Fernando Zaniolo Gibran fernando.gibran@ufabc.edu.br 

Guilherme Cunha Ribeiro guilherme.ribeiro@ufabc.edu.br  

Guilherme H. Pereira-Filho pereira.filho@unifesp.br  

Gustavo Muniz Dias gmdias@ufabc.edu.br  

Humberto Fonseca Mendes humberto.mendes@ufabc.edu.br  

Márcia Aparecida Speranca marcia.speranca@ufabc.edu.br  

Márcio de Souza Werneck marcio.werneck@ufabc.edu.br  

Nathalia de Setta Costa nathalia.setta@ufabc.edu.br 

Natália Pirani Ghilardi Lopes natalia.lopes@ufabc.edu.br 
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Otto Muller Patrão de Oliveira otto.oliveira@ufabc.edu.br 

Ronaldo Adriano Christofoletti christofoletti@unifesp.br  

Simone Rodrigues de Freitas simone.freitas@ufabc.edu.br 

Vanessa Kruth Verdade vanessa.verdade@ufabc.edu.br  

Waldir Mantovani waldir.mantovani@ufabc.edu.br  

 

Docentes Colaboradores: 

Andréa Onofre de Araujo andrea.onofre@ufabc.edu.br 

Arlei Marcili amarcili@usp.br  

Ricardo Augusto Lombello ricardo.lombello@ufabc.edu.br  

Sérgio Daishi Sasaki sergio.sasaki@ufabc.edu.br 
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SUPERINTENDÊNCIA 
DE GESTÃO DE 
PESSOAS 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Superintendência de Gestão de Pessoas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA SUGEPE Nº 311, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Torna pública a autorização de afastamento para o 

exterior do servidor Adriano Viana Ensinas. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548, 

de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de 

2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 

229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18 

e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE:  

 

Tornar pública a autorização do Magnífico Reitor da UFABC para viagem ao 

exterior com ônus limitado do servidor ADRIANO VIANA ENSINAS, SIAPE 1671291, conforme 

PCDP n° 789/15, para participação em banca de doutorado na “EPFL - École Polytechnique 

Fédérale de Lausanne”, em Lausanne, Suíça, pelo período de 31/08 a 20/09/2015, incluindo 

trânsito. 

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Superintendência de Gestão de Pessoas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA SUGEPE Nº 312, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Torna pública a autorização de afastamento para o 

exterior da servidora Vanessa Lucena Empinotti. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548, 

de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de 

2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 

229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18 

e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE:  

 

Tornar pública a autorização do Magnífico Reitor da UFABC para viagem ao 

exterior com ônus limitado da servidora VANESSA LUCENA EMPINOTTI, SIAPE 2140164, 

conforme PCDP n° 780/15, para participação no curso “Water Security Course for International 

Development Professionals”, em Norwich, Inglaterra, pelo período de 05 a 16/09/2015, 

incluindo trânsito. 

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Superintendência de Gestão de Pessoas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA SUGEPE Nº 313, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Torna pública a autorização de afastamento para o 

exterior da servidora Giselle Watanabe. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548, 

de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de 

2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 

229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18 

e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE:  

 

Tornar pública a autorização do Magnífico Reitor da UFABC para viagem ao 

exterior com ônus limitado da servidora GISELLE WATANABE, SIAPE 1690814, para 

apresentação de trabalhos no “XVI Encontro Nacional de Educação em Ciências”, em Lisboa, 

Portugal, pelo período de 07 a 13/09/2015, incluindo trânsito. 

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 

 

Boletim de Serviço n° 492 - 8 de setembro de 2015 Página 58



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Superintendência de Gestão de Pessoas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA SUGEPE Nº 314, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

Designa o servidor Rodrigo de Alencar Hausen para 

exercer o encargo de vice-coordenador pró-tempore do 

Curso de Graduação do Bacharelado em Ciência da 

Computação. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548, 

de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de 

2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 

229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18 

e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Designar o servidor RODRIGO DE ALENCAR HAUSEN, SIAPE 1936815, para 

exercer o encargo de vice-coordenador pró-tempore do Curso de Graduação do Bacharelado em 

Ciência da Computação, pelo período de 08/09/2015 a 29/01/2016. 

Art. 2º Designar o servidor como substituto eventual do Coordenador do Curso de 

Graduação do Bacharelado em Ciência da Computação, código FCC. 

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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