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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Conselho Universitário – ConsUni  
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7632/3675/7636 
conselhos.superiores@ufabc.edu.br 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO  
 
 
 
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições, em sua IV sessão ordinária de 
2015, realizada no dia 1º de dezembro de 2015, manifesta seu repúdio às pichações que 
apareceram na UFABC no campus São Bernardo do Campo, com simbologias e referências 
nazistas, corroborando com a manutenção do machismo, racismo, sexismo e LGBTTfobia, 
ameaçando aqueles que fazem parte dos grupos oprimidos socialmente: mulheres, destacando-se 
as mulheres negras, negros, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. (LGBTT). 
 

 
 
 

IV sessão ordinária, 2 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 

 
Dácio Roberto Matheus 
Presidente em exercício 
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MOÇÃO DE REPÚDIO À REORGANIZAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE 
SÃO PAULO 

 
 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições, em sua IV 
sessão ordinária de 2015, realizada no dia 1º de dezembro de 2015, apresenta esta moção de 
repúdio à reorganização escolar proposta pelo Governo do Estado de São Paulo.  

Em tempos de ajuste fiscal, a primeira vítima está sendo a Educação. O 
Ministério da Educação (MEC) é a pasta que mais sofre cortes orçamentários, sendo que dela 
foram retirados R$ 10,6 bilhões em 2015, com evidentes prejuízos para todos os níveis da 
educação pública. 

Em São Paulo, o quadro é também preocupante.  

A Secretaria da Educação do Estado anunciou mudanças profundas na rede 
pública. A reorganização implicará no fechamento de um grande número de escolas 
acarretando problemas sérios para as comunidades locais, além de gerar várias consequências 
como o deslocamento de milhares de estudantes, promovendo dificuldades familiares no que 
concerne ao transporte, entre outras, além de dispensa de pessoal, remoções etc. Acrescente-
se a tudo isso o fato de não ter havido quaisquer discussões sobre a iniciativa de tamanho 
impacto na vida escolar, uma vez que o projeto não foi apresentado publicamente. 

Consideramos imprescindível o debate por meio de consultas públicas e a 
transparência em relação aos objetivos e dados que orientam tal reforma. Sem isso, são 
legítimas e admiráveis as ações desenvolvidas pela sociedade, especialmente os estudantes do 
ensino básico, no sentido de resistir a essa mudança abrupta, tal como temos visto acontecer 
nas escolas e redes sociais. 

Além disso, questionamos o fechamento de escolas previsto pela reorganização 
em um cenário em que várias delas apresentam salas com grande lotação e déficit de vagas no 
período noturno, tanto no ensino regular como na Educação de Jovens e Adultos. 

A administração estadual parece ter uma visão mercadológica de redução de 
custos ao tratar de um serviço público, cujos ganhos de eficiência não são apenas 
quantitativos.  

A opinião de alunos e seus familiares, os mais afetados pelas propostas, não 
está sendo considerada, o que evidencia o processo pouco democrático. E, ainda que os 
alunos estejam se manifestando contra essa política há semanas, como demonstra a ocupação 
de cerca de duzentas escolas da rede pública, não há sinalização de abertura de diálogo por 
parte do Governo. Pelo contrário, há iniciativas em favor da desocupação violenta, com o 
ataque às escolas e aos alunos que estão em seu interior.  

Vale lembrar que o inciso IV do Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação afirma que o princípio de “respeito à liberdade e apreço à tolerância” deve ser o 
centro de nosso sistema educacional. Mais adiante, a norma legal, no inciso VIII do Art. 3º 
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lembra ser necessária a “gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da 
legislação dos sistemas de ensino”.  

Não podemos aceitar que a opção encontrada pelo Governo, ao medir forças 
com os alunos, seja a de transformar este em um caso de polícia, pois não é esse o modelo de 
sociedade em que acreditamos tão pouco o modelo pedagógico que praticamos: confiança, 
respeito e diálogo é condição sine qua non para se efetivar o processo educacional. 

Por fim, entendemos que, como formadores de futuros professores, temos que 
nos posicionar de maneira contrária a todo e qualquer processo antidemocrático e que 
provoque mudanças nas escolas e interfira na dinâmica de atendimento aos alunos sem que 
amplo diálogo tenha sido travado com a comunidade envolvida direta e indiretamente, sem 
que dados e pesquisas comprovem os benefícios da mudança e sem a garantia da manutenção 
do ensino público e gratuito, em busca de sempre e mais qualidade. 

Com base nos preceitos democráticos que devem reger o sistema educacional 
público, o ConsUni da UFABC se coloca contra o plano de reorganização, por seu aspecto 
autoritário, unilateral e ineficaz do ponto de vista pedagógico.  

E manifesta sua solidariedade às manifestações dos estudantes em luta pela 
valorização da Educação Pública. 

 

 

 
 
 

IV sessão ordinária, 2 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 
 
 

Dácio Roberto Matheus 
Presidente em exercício 
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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 503, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Exonera, a pedido, a servidora Laura Satoe Ueno do 

cargo de Psicóloga. 

 

 

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, a servidora LAURA SATOE UENO, SIAPE 1971302, do cargo de Psicóloga, código de 

vaga 0864642, a contar de 01 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração  

Avenida dos Estados, nº. 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André – SP 

CEP 09210-580· Fone: (11) 3356.7553 

proad@ufabc.edu.br  
 

 

 

PORTARIA DA PROAD Nº. 215, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa a Servidora Alessandra Monteiro Diniz 

como fiscal do Contrato nº. 038/2015. 

 

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria       

nº 203 de 31 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 62 de 1º de 

abril de 2015, seção 2, página 21, considerando as competências delegadas pela Portaria da 

Reitoria nº 230 de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69 de 13 de abril de 2015, seção 

1, página 19, e pela Portaria da Pró-Reitoria de Administração nº 108 de 17 de abril de 2015, 

publicada no DOU nº 74 de 20 de abril de 2015, seção 1, página 30, no uso das atribuições a 

ele conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Designar a Servidora Alessandra Monteiro Diniz, SIAPE nº. 2759439, para 

responder como Fiscal Responsável pelo Contrato nº. 038/2015, processo nº. 

23006.001283/2015-47, firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ABC e a EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE 

CONVÊNIOS HAAG S.A, tendo como substitutos os Servidores Juliana Lanza Macencini, 

SIAPE nº. 2029369 e Augusto José Paes Ferreira, SIAPE nº. 1736274. 

 

 

 

José Carlos Dugo 

Pró-reitor Adjunto de Administração 

Portaria UFABC nº. 203 de 31 de março de 2015. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração  

Avenida dos Estados, nº. 5001, Bairro Santa Terezinha, Santo André – SP 

CEP 09210-580· Fone: (11) 3356.7553 

proad@ufabc.edu.br  
 

 

 

PORTARIA DA PROAD Nº. 216, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa a Servidora Lúcia Regina Horta Rodrigues 

Franco como fiscal do Contrato nº. 039/2015. 

 

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria       

nº 203 de 31 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 62 de 1º de 

abril de 2015, seção 2, página 21, considerando as competências delegadas pela Portaria da 

Reitoria nº 230 de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69 de 13 de abril de 2015, seção 

1, página 19, e pela Portaria da Pró-Reitoria de Administração nº 108 de 17 de abril de 2015, 

publicada no DOU nº 74 de 20 de abril de 2015, seção 1, página 30, no uso das atribuições a 

ele conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Designar a Servidora Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco, SIAPE nº. 

0394736, para responder como Fiscal Responsável pelo Contrato nº. 039/2015, processo nº. 

23006.001373/2015-38, firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ABC e a FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP, tendo como 

substituta a Servidora Juliana Cristina Braga, SIAPE nº. 1763436. 

 

 

José Carlos Dugo 

Pró-reitor Adjunto de Administração 

Portaria UFABC nº. 203 de 31 de março de 2015. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração  

Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580· Fone: (11) 3356-7553 

proad@ufabc.edu.br  

 

 

RETIFICAÇÃO 

 

 

Retifica a Portaria nº 210/2015/PROAD/CGSA. 

 

 

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria       

nº 203 de 31 de março de 2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 62 de 1º de 

abril de 2015, seção 2, página 21, considerando as competências delegadas pela Portaria da 

Reitoria nº 230 de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69 de 13 de abril de 2015, seção 

1, página 19, e pela Portaria da Pró-Reitoria de Administração nº 108 de 17 de abril de 2015, 

publicada no DOU nº 74 de 20 de abril de 2015, seção 1, página 30, no uso das atribuições a 

ele conferidas, 
 

RESOLVE: 
 

Na Portaria da PROAD/CGSA nº 210, de 24 de novembro de 2015, publicada 

no Boletim de Serviço nº 513, de 27 de novembro de 2015, página 07, que designa os fiscais 

da Ata SRP nº 109/2015: 

 

 Onde se lê: Fabiana Carlos Pinto de Abreu 

 Leia-se: Fabiana Carlos Pinto de Almeida 

 

 

 

 

 

 

José Carlos Dugo 

Pró-reitor Adjunto de Administração 

Portaria UFABC nº 203 de 31 de março de 2015 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Pós-graduação 

Divisão de Apoio às Coordenações 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

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

cursos.pos@ufabc.edu.br 

CNPJ: 07.722.779/0001-06 

 

 

PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 029/2015 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Normatiza o recredenciamento de docentes no 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência e 

Cognição 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

da Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º O processo de recredenciamento de docentes tem como metas o aumento 

da qualidade e quantidade de formação dos alunos, da qualidade e quantidade da produção 

científica e técnica, do intercâmbio nacional e internacional e do nível de qualidade do programa 

e dos indicadores de qualidade utilizados por órgãos de avaliação, como a CAPES; 

Art. 2º O recredenciamento será realizado a cada dois anos, no início dos anos 

pares, e incluirá todos os docentes cadastrados no programa ha pelo menos dois anos no 

momento do recredenciamento. 

 Parágrafo único.  Os docentes que não atenderem aos critérios de 

recredenciamento não serão recredenciados do programa, podendo ingressar novamente 

seguindo os critérios de recredenciamento, em um prazo de dois anos do desligamento, ou pelo 

processo de credenciamento do programa, para prazos superiores há dois anos desde o 

desligamento. 

Art. 3º Os critérios de recredenciamento consideram os seguintes indicadores de 

produção: 

I - produção acadêmica e tecnológica sem participação de discentes do programa; 

II - produção acadêmica e tecnológica com participação de discentes do 

programa; 

III - orientações no programa e obtenção de bolsas para alunos em agências de 

fomento; 

IV - financiamentos obtidos em projetos e criação de convênios oficiais de 

pesquisa e extensão. 

Parágrafo único. As tabelas com as pontuações atribuídas a cada indicador estão 

definidas no anexo I. 
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Art. 4º Para ser recredenciado no programa na categoria de orientador 

permanente, o docente precisa satisfazer os seguintes critérios, que serão relativos ao período de 

quatro anos-calendário anteriores ao recadastramento. 

I - ter obtido Pontuação Final igual ou superior a vinte pontos, conforme regras 

descritas no Anexo I;  

II - ter ministrado pelo menos dois créditos (24 horas-aula) em disciplinas; 

III - ter orientado, com defesa realizada ou não, pelo menos um aluno de Mestrado 

ou Doutorado; 

IV - ter pelo menos uma publicação em periódico A1, A2 ou B1 no comitê 

interdisciplinar da CAPES, ou com índice de impacto equivalente. 

§ 1º. Devem-se utilizar os Qualis atualizados na área de avaliação interdisciplinar 

da CAPES, sendo que na indisponibilidade deste serão utilizados os seguintes critérios para a 

classificação do periódico, nesta ordem:  

I - qualis interdisciplinar em avaliações anteriores;  

II - qualis na área da CAPES de maior afinidade do periódico; 

III - atribuição de Qualis pela comparação do JCR do periódico com outros 

periódicos de mesma temática classificados no Qualis. 

§ 2º. Aos docentes que tenham atingido uma pontuação de pelo menos 75% 

daquela exigida para o recredenciamento será permitido permanecer como orientador 

permanente até o processo de recredenciamento seguinte, desde que no ciclo anterior tenha 

obtido pontuação igual ou superior a 100% da pontuação necessária. 

§ 3º. Ao final de cada ciclo de recredenciamento, a coordenação poderá aumentar 

a pontuação final e o número de créditos, orientações e publicações requeridas para o ciclo de 

recredenciamento seguinte. 

§ 4º. Docentes que estejam a menos de quatro anos no programa deverão obter 

pontuação proporcional ao seu tempo de cadastramento no programa, podendo, a critério da 

coordenação e mediante justificativa, ser recredenciado mesmo que não satisfaça os quatro 

critérios definidos neste artigo. 

Art. 5º. Para ser recredenciado no programa na categoria de orientador 

colaborador, o docente precisa obter 50% ou mais da Pontuação Final exigida no Artigo 4º, não 

sendo necessário satisfazer os demais critérios.  

§ 1º. O recredenciamento na categoria colaborador, deverá respeitar os limites 

definidos pela CAPES, pela Pró-reitoria de Pós-graduação da UFABC e pela CoPG. 

§ 2º. Terão prioridade os docentes que estejam orientando alunos de Mestrado ou 

Doutorado no momento do recredenciamento. 

§ 3º. O docente poderá ser recredenciado novamente na categoria de orientador 

permanente apenas no ciclo de recadastramento seguinte. 
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Art. 6º Docentes que estejam orientando alunos de Mestrado ou Doutorado e que 

não tenham atingido a pontuação mínima para recredenciamento como permanente ou 

colaborador poderão permanecer, temporariamente, na categoria de colaborador, até o término 

da orientação. 

§ 1º. A permanência na categoria de colaborador, deverá respeitar os limites 

definidos pela CAPES, pela Pró-reitoria de Pós-graduação da UFABC e pela CoPG .  

§ 2º. O docente permanecerá na categoria colaborador até o término das 

orientações em andamento, não podendo iniciar a orientação de novos alunos durante este 

período. 

§ 3º. Caso atinja os critérios do Artigo 5º, o docente poderá orientar novos alunos, 

respeitando os limites da categoria colaborador, e permanecer na categoria 

orientador/colaborador até o próximo ciclo de recredenciamento. 

Art. 7º Para a orientação de alunos de Doutorado, o docente precisará já ter 

concluído a orientação de pelo menos um aluno de Mestrado. 

Art. 8º As informações para recredenciamento deverão ser fornecidas pelos 

docentes anualmente, em planilha específica fornecida pela coordenação. 

§ 1º. Esta planilha deverá ser preenchida e enviada à coordenação conforme 

calendário definido pela coordenação. 

§ 2º. Apenas as produções que estejam constando no currículo Lattes serão 

consideradas. 

§ 3º. A coordenação pode solicitar comprovações das informações reportadas no 

sistema Lattes. 

§ 4º. O processo de recredenciamento será realizado utilizando a soma da 

pontuação obtida em cada ano do atual ciclo de avaliação.  

§ 5º. Será divulgado um relatório anual contendo estatísticas da produção dos 

docentes do programa. 

Art. 9º A coordenação pode, a seu critério, reduzir os requisitos de 

recredenciamento caso ocorram mudanças substanciais no corpo de orientadores permanentes do 

programa ou de uma de suas três linhas de pesquisa. 

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 

em Neurociência e Cognição 

 
pfs 
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                                                  ANEXO I 

 

Pontuação para o recredenciamento de docentes. 

 

A pontuação final de cada docente será dada pela fórmula: 

 

Pontuação final = 3*A + 6*B + 2*C + 2*D 

 

Onde A, B, C e D são dados por: 

a) Produção individual (sem envolvimento de alunos do programa); 

b) Produção com alunos (apenas itens com envolvimento de alunos); 

c) Orientações concluídas, prazos e bolsas externas; 

d) Financiamentos e Inserção Social. 

 

A pontuação em cada um dos itens, já considerando os fatores multiplicativos, não poderá 

exceder 50% do número de pontos necessários para o recredenciamento. Caso o item produção 

com alunos exceda este valor, os itens excedentes poderão ser transferidos para a produção 

individual. 

 

Para o cálculo das pontuações nos itens A e B, será usado o IndProd: 

 

 IndProd = IndArtProg + IndLiv + IndCap + IndEve + IndTec.  

 IndArtProg = 1,0*A1 + 0,85*A2 + 0,7*B1 + 0,55*B2 + 0,4*B3 + 0,25*B4 + 0,1*B5. 

 IndLiv   =   2,0*L4 + 1,5*L3 + 1,0*L2 + 0,5*L1. 

 IndCap  =  1,00*C4 + 0,75*C3 + 0,5*C2 + 0,25*C1. 

 IndEve  =   0,5*E4 + 0,3*E3 + 0,15*E2 + 0,05*E1. 

 IndTec   =   2,0*T2 + 1,5*T3 + 1,0*T2 + 0,5 *T1.  

 IndEve + IndTec ≤ IndArtProg + IndLiv + IndCap. 

 

Todos os índices acima possuem as pontuações seguindo critérios definidos pelo comitê 

de área da CAPES, e disponíveis no documento de área da avaliação anterior.  Para a produção 

em eventos (IndEve) serão aceitos apenas artigos completos, com 5 páginas ou mais. A produção 

técnica (IndTec) consiste de produções não computadas em outros quesitos, como material 

didático, patentes, artigo em revista técnica ou divulgação, tradução, organização de livro ou 
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revista, organização de eventos, palestras, mesas redondas, comissão científica, etc. Apenas 

produções diretamente relacionadas com o programa serão computadas. Será atribuído até 1 

ponto para produção de relevância internacional, 0.5 ponto para produção de relevância nacional 

e 0 ponto para produções de relevância local. Em casos excepcionais, estas pontuações podem 

ser dobradas. 

 

A pontuação do item C será dada pela tabela abaixo, que apresenta as pontuações por 

orientação. 

 

 Orientação concluída: 1 ponto para Mestrado e 2 pontos para Doutorado. 

 Orientação concluída em 24 meses (M) ou 48 meses (D): +0.5 ponto. 

 Orientação em andamento: 0.5 ponto para Mestrado e 1 ponto para Doutorado. 

 Orientação com obtenção de bolsa externa à UFABC: 0.5 ponto. 

 Orientação de aluno estrangeiro: 0.5 ponto. 

 

A pontuação do item D será dada pela tabela abaixo: 

 

 Coordenação de projeto de pesquisa financiado (1 ponto por projeto). 

 Participação oficial em projeto de pesquisa financiado (0.5 ponto por projeto). 

 Coordenação de projeto de extensão financiado (0.5 ponto por projeto). 

 Criação de convênio oficial de pesquisa (0.5 ponto por convênio). 
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PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 030/2015 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Normatiza o credenciamento de docentes no Programa 

de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

da Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º O processo de credenciamento de novos docentes tem como metas o 

aumento da qualidade e quantidade de formação dos alunos, da qualidade e quantidade da 

produção científica e técnica, do intercâmbio nacional e internacional e do nível de qualidade do 

programa e dos indicadores de qualidade utilizados por órgãos de avaliação, como a CAPES. 

Art. 2º A solicitação de credenciamento poderá ser realizada a qualquer momento, 

com a entrega dos seguintes documentos à CoPG: 

I - carta de intenção; 

II - currículo Lattes; 

III - projeto de pesquisa. 

Art. 3° Os critérios de credenciamento consideram os seguintes indicadores de 

produção: 

I - produção acadêmica e tecnológica; 

II - experiência em orientação de discentes; 

III - financiamentos obtidos em projetos de pesquisa e extensão; 

IV - outros indicadores relevantes para o programa. 

Art. 4° Para ser credenciado no programa na categoria de orientador permanente 

ou visitante, o docente precisa satisfazer os seguintes critérios: 

I - ter projeto de pesquisa compatível com as temáticas do programa; 

II - ter concluído orientações de Iniciação Científica, Mestrado ou Doutorado, 

com aprovação na defesa ou do relatório final; 
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III - Obter uma pontuação mínima de 3,4 pontos, seguindo a fórmula abaixo, onde 

são contabilizados periódicos com Qualis definidos no comitê interdisciplinar, nas temáticas do 

programa, nos quatro anos anteriores à data de solicitação: 

 IndProd = 1,0*A1 + 0,85*A2 + 0,7*B1 + Proj. 

§ 1°. Devem-se utilizar os Qualis atualizados na área de avaliação interdisciplinar 

da CAPES, sendo que na indisponibilidade deste, serão utilizados os seguintes critérios para a 

classificação do periódico, nesta ordem: 

 I - Qualis interdisciplinar em avaliações anteriores; 

II - Qualis na área da CAPES de maior afinidade do periódico; 

III - atribuição de Qualis pela comparação do JCR do periódico com outros 

periódicos de mesma temática classificados no Qualis. 

§ 2º. Projetos de Pesquisa financiados (Proj), aprovados por meio de chamada 

pública e avaliação por pares, coordenados pelo proponente, equivalem a 1 ponto no IndProd. 

§ 3º. Para a orientação de alunos de Doutorado, o docente precisará ter concluído 

a orientação de pelo menos 1 aluno de Mestrado, com defesa de Dissertação aprovada. 

§ 4º. É atribuição da CoPG aceitar ou não solicitações de credenciamento, sempre 

de forma justificada e circunstanciada com base nas normativas em vigor.  

§ 5º. A CoPG poderá a qualquer momento alterar a pontuação mínima do IndProd 

para o credenciamento, devendo divulgar a nova pontuação na página do programa com pelo 

menos trinta dias de antecedência às mudanças ao julgamento de solicitações. 

§ 6º. Em casos excepcionais e respeitando os limites definidos pela CAPES e pela 

Pró-reitoria de Pós-graduação da UFABC, a CoPG poderá aceitar o credenciamento de um 

docente que não atenda aos critérios II ou III na categoria de orientador Colaborador. 

Art. 5º. A CoPG possui o direito de temporariamente não aceitar novos 

credenciamentos em uma determinada linha de pesquisa, mesmo no caso de atendimento dos 

critérios mínimos e pareceres favoráveis, caso a CoPG verifique que isto possa trazer prejuízos 

ao caráter interdisciplinar do programa. 

Art. 6°. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 

em Neurociência e Cognição 

pfs 
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PORTARIA Nº 031, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Constitui a obtenção de Créditos Complementares do 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência e 

Cognição. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da 

Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

  

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Será permitida a obtenção de créditos complementares, por solicitação do 

discente e anuência do orientador, durante o curso de Mestrado e Doutorado conforme regras 

definidas nesta portaria. 

 Parágrafo único. O número de créditos por atividades complementares não pode 

ser superior a 12 (doze). 

Art. 2º Serão atribuídos a cada artigo científico publicado em periódico indexado, 

conforme a lista a seguir: 8 créditos para periódicos com Qualis A1 ou A2, 6 créditos para 

periódicos com Qualis B1, 4 créditos para B2 ou B3 e 2 créditos para Qualis B4 ou B5. 

             §1° Devem-se utilizar os Qualis atualizados na área de avaliação interdisciplinar, 

sendo que na indisponibilidade deste, serão utilizados os seguintes critérios para a classificação, 

na seguinte ordem:  

I - Qualis interdisciplinar em avaliações anteriores; 

II - Qualis na área da CAPES de maior afinidade do periódico  

III - comparação do JCR do periódico com outros periódicos classificados e de 

mesma temática. 

             §2º As pontuações acima são atribuídas para o primeiro autor do artigo, sendo que 

os demais autores receberão metade da pontuação. 

Art. 3º Serão atribuídos dois créditos para cada capítulo de livro publicado em 

editora reconhecida por sua seletiva política editorial. 

Art. 4º Serão atribuídos 2 créditos para cada participação em congresso científico 

nacional ou internacional com apresentação de trabalho, relacionado ao projeto de dissertação ou 

tese. 

Art. 5º Serão atribuídos até 2 créditos para cada participação na organização de 

atividades de extensão, sendo atribuído 1 crédito para atividades com carga horária menor ou 

igual a 12 horas e 2 créditos para atividades com carga horário superior a 12h. 
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Art. 6º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

em Neurociência e Cognição 
pfs 
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PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 032/2015, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Normatiza as regras que regulamentam a solicitação e 

realização da Defesa de Dissertação e Defesa de Tese do 

Programa de Pós-Graduação em Neurociência e 

Cognição da Universidade Federal do ABC. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da Universidade 

Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando a 

necessidade de regulamentar as regras que regulamentam a solicitação e realização da Defesa de 

Dissertação e Defesa de Tese, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A Defesa de Dissertações e Teses tem por objetivo avaliar o conteúdo, a 

apresentação e a arguição da Dissertação ou Tese elaborada pelo candidato, representando 

trabalho de pesquisa ou inovação tecnológica que seja uma contribuição original para o 

conhecimento do tema, considerando o Título de Mestre ou Doutor, respectivamente. 

Art. 2º A solicitação da defesa deverá ser solicitada à CoPG, com o envio em 

formato digital do formulário de defesa com os nomes sugeridos para compor a banca. 

§ 1º A CoPG terá um prazo de 15 dias para aprovar a banca solicitada. 

§ 2º Após a aprovação da banca pela CoPG, o candidato deverá realizar a Defesa 

dentro de 90 dias corridos ou dentro do prazo máximo para a conclusão do curso, o que vencer 

primeiro. 

§ 3º Após aprovação da banca pela CoPG, os documentos solicitados pela Pró-

reitoria de Pós-graduação deverão ser entregues na secretaria, seguindo o prazo de 30 dias de 

antecedência e demais procedimentos em vigor. 

§ 4º Junto com a entrega dos documentos na secretaria da Pós-Graduação, o 

discente deverá enviar versão eletrônica do texto final à CoPG. 

Art. 3º São requisitos para o candidato realizar a defesa: 

I – ter completado os requisitos definidos nas normas do Programa de Pós-

graduação em Neurociência e Cognição da UFABC 

II - para a Defesa de Tese de doutorado é necessário ter submetido um artigo, com 

o candidato como primeiro autor e o respectivo orientador como um dos outros autores, a um 

periódico A1, A2, B1 do comitê interdisciplinar ou periódico com impacto equivalente. Deve ser 

enviado para a banca, julgadora junto com o texto da Tese, uma cópia do artigo submetido. 
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Art. 4º O texto de Dissertação ou Tese deverá ser redigido nos idiomas Português 

ou inglês, podendo ser parcialmente substituído por (a) textos de artigos submetidos ou 

publicados em periódicos de seletiva política editorial ou (b) descrições completas de patentes 

depositadas, com o candidato como autor, e em área correlata ao projeto de pesquisa. 

§ 1º Em caso de artigos, o candidato deve constar como primeiro autor e o 

orientador como um dos outros autores em pelo menos um dos artigos; 

§ 2º Em relação a cada artigo o texto deve explicitar quais foram as contribuições 

do discente; 

§ 3º Deve ser utilizada uma versão do artigo que não viole as normas de direitos 

autorais com relação à editora que publicou o trabalho; 

§ 4º O texto deverá conter uma introdução e outras seções que se fizerem 

necessárias para a completude do trabalho.  

Art. 5º Quando os resultados apresentados na Defesa requerem aprovação prévia 

de um Comitê de Ética, o discente deverá apresentar uma cópia da aprovação do Comitê de Ética 

pertinente às atividades realizadas, anexada ao texto de Dissertação ou Tese. 

Art. 6º A banca examinadora será conforme segue:  

§ 1º A composição da banca aprovada ficará a critério da Coordenação;  

§ 2º O orientador do candidato é membro nato da Banca, da qual lhe cabe a 

Presidência, sendo que em sua ausência o co-orientador ou outro docente do programa deverá ser 

indicado para a Presidência. 

§ 3º O co-orientador não deverá ser membro da banca, exceto no caso de não 

participação do orientador na banca. 

§ 4º As Bancas de Defesa de Dissertação serão constituídas por 3 (três) membros 

portadores de título de Doutor, dos quais pelo menos um membro não vinculado ao Programa 

nem ao quadro de servidores da UFABC. 

§ 5º As Bancas de Defesa de Tese serão constituídas por 5 (cinco) membros 

portadores de título de Doutor, dos quais pelo menos 2 (dois) membros não vinculados ao 

Programa nem ao quadro de servidores da UFABC. 

Art. 7º A sessão da Defesa será pública e terá uma primeira fase de apresentação 

oral pelo candidato, uma segunda fase de arguição do candidato pela Banca Julgadora e uma 

terceira fase de avaliação, de acordo com as seguintes recomendações: 

§ 1º A abertura será feita pelo Presidente da Banca Julgadora comunicando ao 

candidato e ao público sobre o funcionamento da sessão, o tempo estipulado da apresentação oral 

e autorização do início da apresentação oral. 

§ 2º O tempo máximo de exposição pelo candidato é de 40 e 50 minutos no caso 

de defesa de Dissertação ou Tese, respectivamente, antes da arguição.  

§ 3º Após a exposição oral, a arguição do candidato deverá ser feita publicamente 

pela Banca Julgadora. 
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§ 4º Depois da arguição, a Banca deverá reunir-se reservadamente para a 

avaliação. Após a avaliação, o resultado deverá ser anunciado publicamente para o candidato e 

demais presentes. 

Art. 8º O julgamento dos membros das Bancas será expresso por manifestação 

simples pela aprovação ou reprovação do candidato. 

§ 1º. O candidato será avaliado dentro dos seguintes aspectos:  

a) planejamento, organização e clareza:  

b) conhecimento e compreensão do tema: 

c) postura crítica em relação ao projeto de dissertação ou tese:  

d) capacidade de analisar a relevância de seu projeto dentro do campo da pesquisa 

e as abordagens metodológicas propostas. 

§ 2º. É facultado a cada membro da Banca, juntamente com seu julgamento, 

emitir parecer e sugestões sobre reformulação do texto da Dissertação ou Tese e avaliação geral 

do desempenho do discente. 

§ 3º. Será aprovado o candidato que obtiver a aprovação da maioria dos 

examinadores.  

§ 4º. Ao término, os membros da Banca Julgadora deverão assinar a ata da defesa 

e a folha de assinaturas que fará parte da versão definitiva da Dissertação ou Tese que será 

encaminhada à Pró-reitoria de Pós-Graduação. 

§ 5º. O discente aprovado na defesa de Dissertação ou Tese apresentará o texto 

definitivo para homologação pela CPG no prazo máximo especificado pela Banca e nunca 

superior a 90 dias corridos, a contar da data de sua defesa. 

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 

em Neurociência e Cognição 

 

 

 
pfs 

Boletim de Serviço n° 515 - 4 de dezembro de 2015 Página 27



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Pós-graduação 

Divisão de Apoio às Coordenações 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

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

cursos.pos@ufabc.edu.br 

CNPJ: 07.722.779/0001-06 

 

 

PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 033/2015 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Normatiza a Regulamentação dos procedimentos 

relativos a relatórios anuais de discentes no Programa 

de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

da Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Os discentes regularmente matriculados no curso de Mestrado ou Doutorado 

em Neurociência e Cognição da UFABC devem submeter relatórios de atividades à CoPG. 

§ 1º. Os relatórios serão entregues a cada 12 meses a contar da data da primeira 

matricula. 

§ 2º. Alunos que estejam recebendo bolsa da FAPESP poderão substituir os relatórios 

anuais do programa pelos relatórios da FAPESP. Neste caso, o discente poderá seguir o calendário da 

FAPESP, devendo comunicar este fato à coordenação. 

§ 3º. As atividades relatadas são aquelas que foram realizadas nos 12 meses 

imediatamente anteriores ao mês de entrega do relatório. 

§ 4º. Os relatórios serão avaliados pela CoPG e poderão ser utilizados para 

determinar, entre outras possibilidades, a recomendação pela aprovação da renovação de bolsas de 

estudo, condições de continuidade no curso e mudança de curso de mestrado para doutorado. 

§ 5º. O relatório é composto por três documentos, sendo um relato geral das 

atividades, um relatório sobre o projeto de pesquisa e um parecer do orientador. É facultativa a 

anexação de documentos adicionais. 

§ 6º. A elaboração e envio dos relatórios de atividade geral e de pesquisa são 

responsabilidades do discente, que deverá solicitar ao orientador o envio do parecer pelo e-mail 

institucional. 

§ 7º. Os relatórios serão remetidos com o assunto no formato de “Relatório anual - 

[ano] - [nome completo do aluno]” para o endereço ppgnc@ufabc.edu.br. 

Art. 2º O relatório geral deverá conter uma descrição dos itens a seguir: 

I - nome do aluno e do orientador; 

II - título do projeto de pesquisa; 

III - disciplinas cursadas e conceitos obtidos; 
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IV - participação em congressos nacionais e internacionais; 

V - publicação de artigos de qualquer natureza, capítulos de livro e depósito de 

patentes (anexar cópias digitais). Em caso de não haver nenhum trabalho publicado ou submetido, 

indicar o estágio de encaminhamento do mesmo; 

VI - resumos publicados; 

VIII - outras atividades. 

Art. 3º O relatório de projeto de pesquisa deverá contem uma descrição dos itens a 

seguir: 

I - título do projeto de pesquisa; 

II - resumo do projeto; 

III - objetivos; 

IV - descrição das atividades; 

V - descrição dos progressos obtidos;  

VI - cronograma para término do projeto, inclusive previsão para realização de 

Exame de Qualificação e Defesa. 

Art 4º A CoPG tem o prazo de dois meses para aprovar ou rejeitar o relatório. 

§ 1º. A decisão pela aprovação ou rejeição do relatório constará em ata. 

§ 2º. No caso de decisão pela rejeição: 

I - será apresentada uma justificativa circunstanciada; 

II - o discente poderá recorrer à CoPG da decisão no prazo de um mês, podendo 

submeter nova versão do relatório para análise; 

III - no caso da CoPG indeferir o recurso, a bolsa institucional será cancelada e a 

CoPG avaliará a continuidade ou não do discente no curso.   

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 

em Neurociência e Cognição 

 
pfs  
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PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 034/2015, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015.     

 

Normatiza os Exames de Qualificação de Mestrado e os 

Exames de Qualificação de Doutorado do Programa de 

Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da 

Universidade Federal do ABC. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da 

Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e 

considerando a necessidade de regulamentar as regras que regulamentam a solicitação e realização 

do Exame de Qualificação, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º O Exame de Qualificação para o Mestrado e Doutorado tem por objetivos: (a) 

avaliar o conhecimento geral do discente dentro da subárea de conhecimento de Neurociência e 

Cognição na qual está inserido o projeto do candidato; (b) avaliar a maturidade do candidato no seu 

plano de pesquisa; (c) avaliar sua capacidade de redigir um trabalho científico. 

Art. 2º A solicitação Exame de Qualificação deverá ser solicitada à CoPG, com o 

envio em formato digital do formulário de Qualificação com os nomes sugeridos para compor a 

banca. 

§ 1º. A CoPG terá um prazo de 15 dias para aprovar a banca solicitada. 

§ 2º. Após a aprovação da banca pela CoPG, o candidato deverá realizar a 

Qualificação dentro de 90 dias corridos ou dentro do prazo máximo para a qualificação, o que vencer 

primeiro. 

§ 3º. Após aprovação da banca pelo CoPG, os documentos solicitados pela Pró-

reitoria de Pós-graduação deverão ser entregues na secretaria, seguindo o prazo de 30 dias a data da 

banca e demais procedimentos em vigor. 

§ 4º. O discente deverá enviar versão eletrônica do texto final à CoPG no mesmo dia 

da entrega dos documentos na secretaria da Pós-Graduação. 

Art. 3º Quando os resultados apresentados no Exame de Qualificação requerem 

aprovação prévia de um Comitê de Ética, o discente deverá apresentar uma cópia da aprovação do 

Comitê de Ética pertinente às atividades realizadas.  

Parágrafo único.  Caso o pedido ainda não tenha sido aprovado pelo comitê de ética, 

o discente deverá apresentar os documentos enviados ao comitê. 

Art. 4º A banca examinadora será composta por 3 (três) membros titulares e pelo 

menos 1 (um) suplente.  
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§ 1º.  A composição da banca  ficará a critério da Coordenação;  

§ 2º. O presidente da banca será um docente do quadro de orientadores permanentes 

do PPGNC; 

§ 3º. Pelo menos um dos suplentes será um docente do quadro de orientadores 

permanentes do PPGNC. 

§ 4º. O orientador e o co-orientador do candidato não farão parte da banca. 

Art. 5º O Exame de Qualificação constará de uma avaliação do projeto de pesquisa e 

seu desenvolvimento. 

§ 1º. A sessão de Exame de Qualificação será pública; 

§ 1º. Essa avaliação se dará por meio da análise de material o e por meio de exposição 

oral do projeto, com duração de 15 a 20 minutos. 

§ 2º.  Sugere-se que tanto o texto de qualificação quanto a exposição oral contenham: 

 a) introdução que contextualize o problema em investigação dentro do campo de 

estudo em que o projeto está inserido; 

 b) definição clara dos objetivos perseguidos;  

 c) metodologia a ser utilizada;  

 d) progressos realizados; 

 e) cronograma, inclusive em relação a data para defesa;  

 f) bibliografia. 

Art. 6º O texto da Qualificação deverá ser redigido nos idiomas Português ou inglês, 

podendo ser parcialmente substituído por (a) textos de artigos submetidos ou publicados em 

periódicos de seletiva política editorial ou (b) descrições completas de patentes depositadas, com o 

candidato como autor, e em área correlata ao projeto de pesquisa. 

§ 1º. Em caso de artigos, o candidato deve constar como primeiro autor e o orientador 

como um dos outros autores em pelo menos um dos artigos. 

§ 2º. Em relação a cada artigo o texto deve explicitar quais foram às contribuições do 

discente. 

§ 3º. Deve ser utilizada uma versão do artigo que não viole as normas de direitos 

autorais com relação à editora que publicou o trabalho. 

§ 4º. O texto deverá conter uma introdução e outras seções que se fizerem necessárias 

para a completude do trabalho, de acordo com o exposto no Artigo 5º. 

Art. 7º À banca compete arguir o candidato sobre qualquer aspecto relacionado ao 

projeto de pesquisa, desempenho e trajetória acadêmica. 

Art. 8º O candidato será avaliado dentro dos seguintes aspectos:  

I - Planejamento, capacidade de organização e conhecimento do tema da aula teórica;  

II - Nível de conhecimento, familiaridade e postura crítica em relação ao projeto de 

dissertação ou tese;  
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III - Capacidade de analisar criticamente a relevância de seu projeto dentro do campo 

da pesquisa e as abordagens metodológicas propostas.  

Art. 9º A banca aprovará ou reprovará o candidato, podendo emitir um parecer sobre 

o projeto de pesquisa, o desempenho geral do candidato e emitir recomendações para o candidato e à 

CoPG. 

 

Art. 10º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PUBLIQUE-SE 

 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação  

em Neurociência e Cognição 

 

 

pfs 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Pós-graduação 

Divisão de Apoio às Coordenações 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

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

cursos.pos@ufabc.edu.br 

CNPJ: 07.722.779/0001-06 

 

 

PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 035/2015, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2015. 

 

Institui os critérios de avaliação para solicitações de 

mudança de nível do curso de Mestrado para 

Doutorado, com base nas determinações da Resolução 

ConsEPE 186, Normas Internas do Programa de NCG 

e Portaria CAPES No. 76 de 2010. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da 

Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Fica estabelecido que na mudança de nível do curso o discente matriculado no 

mestrado para o doutorado, deverão ser observadas pela CoPG e discentes as seguintes regras e 

condições: 

§ 1º. Apresentação, no prazo mínimo de 60 dias antes da data do Exame de 

Qualificação, de um requerimento do orientador de mudança de nível do curso de Mestrado para 

Doutorado do discente que orienta, com: 

I - apresentação de carta de justificativa circunstanciada; 

II - projeto de pesquisa de doutorado; 

III - anuência do respectivo orientando; 

IV - composição da banca do Exame de Qualificação;   

V - carta de aceite de um orientador em caso de aprovação da solicitação. 

§ 2°. O mérito científico do projeto a ser realizado no Doutorado e das atividades 

relativas ao projeto já realizadas serão avaliados pela banca do Exame de Qualificação, que deverá 

emitir parecer a ser entregue à CoPG. A banca deverá ser majoritariamente composta por membros 

com experiência de orientação de doutorados. 

§ 3°. É atribuição da CoPG a avaliação e julgamento da solicitação, baseado no 

parecer da banca do Exame de Qualificação e no desempenho acadêmico do discente durante o 

período desde sua primeira matrícula; 

§ 4°. O discente aprovado para mudança de nível do curso de Mestrado para o 

Doutorado terá que seguir os prazos regimentais do Doutorado, contados a partir da data da primeira 

matrícula no Mestrado. 

§ 5°. A mudança de nível da bolsa, quando fornecida pela UFABC, depende da 

disponibilidade de recursos orçamentários na instituição. Bolsistas FAPESP devem seguir o 

procedimento informado pela mesma. Bolsistas CAPES podem converter sua bolsa de Mestrado em 
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bolsa de Doutorado, desde que atendam os requisitos da Portaria CAPES No 076, de 14 de abril de 

2010 ou outras normativas que vieram a substitui-la. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 

em Neurociência e Cognição 

 

 

 

 

 
pfs 
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PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 037/2015 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

Normatiza as regras que regulamentam as atribuições 

de docentes colaboradores. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

da Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º A categoria de docentes colaboradores está descrita na Portaria da CAPES Nº 

174, de 30 de Dezembro de 2014 como “os demais membros do corpo docente do programa, aí 

incluídos os bolsistas de pós-doutorado, que não atendam a todos os requisitos para serem 

enquadrados como docentes permanentes ou como visitantes, mas participem de forma sistemática 

do desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou extensão e/ou da orientação 

de estudantes, independentemente do fato de possuírem ou não vínculo com a instituição”. 

Parágrafo único. Docentes que atendam aos critérios de credenciamento, mas que 

desejam realizar apenas uma das atividades descritas no Art. 2o pode solicitar seu credenciamento no 

programa como orientador colaborador. 

Art. 2° Docentes colaboradores no programa de pós-graduação em Neurociência e 

Cognição poderão realizar apenas uma das seguintes atividades: 

I - orientar até dois alunos de mestrado; 

II - participar de atividades de ensino em disciplinas do programa. 

Parágrafo único. As restrições valem para cada ano calendário, isto é, em um ano que 

o docente tenha orientado alunos, este não poderá ministrar aulas no programa e vice-versa. 

Art. 3° Docentes enquadrados na categoria colaborador, poderão mudar para a 

categoria de docente permanente ou visitante, caso atendam os critérios para estas categorias, durante 

os ciclos de recredenciamento do programa. 

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor nesta data. 

PUBLIQUE-SE 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 

em Neurociência e Cognição                                                  pfs 
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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 508, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Concede Progressão por Capacitação Profissional aos 

servidores Técnico-Administrativos da UFABC abaixo 

relacionados. 

 

 

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:  

 

Conceder Progressão por Capacitação Profissional, nos termos do Art. 10 da Lei 

n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, regulamentada pelo Decreto n° 5.824, de 29 de junho de 

2006 e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, aos servidores abaixo relacionados: 

 

Nº NOME SIAPE PADRÃO VIGÊNCIA 

1 CLAUDETE MARIA NUNES SANCHES 2127669 401 04/12/2015 

2 DENER EDSON OTTOLINI GUEDES DA SILVA 2110574 201 13/11/2015 

3 EDUARDA BARBOSA DA SILVA 2708827 401 04/12/2015 

4 EDUARDO FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS 2127695 401 04/12/2015 

5 ELIANE MELISSA SANTOS DE OLIVEIRA 2128011 401 04/12/2015 

6 FERNANDO RODRIGUES ROSA 2127716 201 04/12/2015 

7 GABRIEL MEJER TENENBOJM 2122523 401 19/11/2015 

8 HÉLIO HENRIQUE GONÇALVES GUARDABAXO 1731309 401 04/12/2015 

9 HERNANI RUIZ MARTINS 2127732 401 04/12/2015 

10 JANINE SANTOS TONIN TARGINO 2127742 201 04/12/2015 

11 JÉSSICA CAROLINE DOS SANTOS XAVIER 2115324 201 17/11/2015 

12 KAIO AUGUSTO BUENO 1944697 401 04/12/2015 

13 LEANDRO AMIRATI DO AMARAL 2127787 401 04/12/2015 

14 LUCAS RIBEIRO TORIN 2736225 401 13/11/2015 
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Nº NOME SIAPE PADRÃO VIGÊNCIA 

15 LUIZ FERNANDO BALTAZAR 2128453 401 04/12/2015 

16 RENATA CEZARINI CANESSO 2129188 401 04/12/2015 

17 RENNÊ RODRIGUES ROCHA 2128075 201 04/12/2015 

18 RICARDO SOARES LIMA 2876306 401 12/11/2015 

19 ROBERTA NUNES PARENTONI 2122753 401 19/11/2015 

20 SILVIA CARLA RODRIGUES 2127870 401 04/12/2015 

21 TAMIKO DE FREITAS CASCALES 2127862 401 04/12/2015 

22 VINICIUS NUNES ZORZETTI 2127924 401 04/12/2015 

23 WILLER DE GOIS PEREIRA 2127932 401 04/12/2015 

 

 

 

 

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 
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PORTARIA DA SUGEPE Nº 509, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015.. 

 

Concede Incentivo à Qualificação aos servidores 

Técnico-Administrativos da UFABC abaixo 

relacionados. 

 

 

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: 

 

Conceder Incentivo à Qualificação, nos termos do Art. 12 da Lei n° 11.091 de 12 

de janeiro de 2005, do Decreto n° 5.824 de 29 de junho de 2006 e da Lei nº 12.772 de 28 de 

dezembro de 2012, aos servidores abaixo relacionados: 

Nº NOME SIAPE 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELAÇÃO VIGÊNCIA 

1 DANIELY DIAS CAMPOS 1977202 GRADUAÇÃO DIRETA 16/11/2015 

2 EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA 1833776 GRADUAÇÃO DIRETA 18/11/2015 

3 EDILSON JOSÉ RODRIGUES 2534584 MESTRADO DIRETA 06/11/2015 

4 EDUARDA BARBOSA DA SILVA 2708827 ESPECIALIZAÇÃO DIRETA 11/11/2015 

5 EDUARDO PALHARES JÚNIOR 1727732 MESTRADO DIRETA 20/07/2015 

6 JUARI DE OLIVEIRA LIRA 3652859 ESPECIALIZAÇÃO DIRETA 06/11/2015 

7 
MARILIA MAYUMI AUGUSTO DOS  

SANTOS 
2072910 MESTRADO DIRETA 10/11/2015 

8 NALVA SILVA CARVALHO 2563767 ESPECIALIZAÇÃO DIRETA 17/11/2015 

9 PRISCILA DE ASSIS FERREIRA 2137294 ESPECIALIZAÇÃO DIRETA 24/11/2015 
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Nº NOME SIAPE 
NÍVEL DE 

ESCOLARIDADE 
RELAÇÃO VIGÊNCIA 

10 
TATIANA ZAGO DOS SANTOS  

DOLCI 
2029392 ESPECIALIZAÇÃO DIRETA 27/11/2015 

11 TATIANE CASTILHO ANDRADE 2261189 GRADUAÇÃO DIRETA 06/11/2015 

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA DA SUGEPE Nº 510, DE 03 DE DEZEMBRO 2015. 

 

Concede Progressão por Mérito Profissional aos 

servidores Técnico-Administrativos da UFABC abaixo 

relacionados. 

 

 

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:  

 

Conceder Progressão por Mérito Profissional, de acordo com a Lei nº 11.091, de 

12 de janeiro de 2005, com as alterações dadas pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, 

considerando a Resolução ConsUni  nº 13, de 20 de outubro de 2008, que Regulamenta o 

Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos da 

Universidade Federal do ABC - UFABC, aos servidores abaixo relacionados: 

Nº NOME SIAPE PADRÃO VIGÊNCIA 

1 ADRIANA SIQUEIRA DA LUZ 1535716 407 26/11/2015 

2 AIRTON HIGA 2127664 102 04/12/2015 

3 ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS 1982394 403 03/12/2015 

4 CÂNDIDO TIEPO JUNIOR 1982396 403 03/12/2015 

5 CESAR AUGUSTO MOREIRA GUARIDO 1739288 405 27/11/2015 

6 CLAUDETE MARIA NUNES SANCHES 2127669 402 04/12/2015 

7 DANIEL WILLIAM FERNANDES 1863721 104 08/12/2015 

8 EDUARDA BARBOSA DA SILVA 2708827 402 04/12/2015 

9 EDUARDO FERNANDES VIEIRA DOS SANTOS 2127695 402 04/12/2015 

10 ELIANE MELISSA SANTOS DE OLIVEIRA 2128011 402 04/12/2015 

11 EMERSON BELLINI LEFCADITO DE SOUZA 2126862 102 04/12/2015 
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Nº NOME SIAPE PADRÃO VIGÊNCIA 

12 FELIPE DANTAS FERREIRA 2826160 403 03/12/2015 

13 FELIPE VASCONCELLOS DE SIQUEIRA 1982402 403 03/12/2015 

14 FERNANDO RODRIGUES ROSA 2127716 202 04/12/2015 

15 
HELIO HENRIQUE GONÇALVES 

GUARDABAXO 
1731309 402 04/12/2015 

16 HERNANI RUIZ MARTINS 2127732 402 04/12/2015 

17 JANINE SANTOS TONIN TARGINO 2127742 202 04/12/2015 

18 JONHSON DELIBERO ANGELO 1863738 404 26/11/2015 

19 KAIO AUGUSTO BUENO 1944697 402 04/12/2015 

20 LEANDRO AMIRATI DO AMARAL 2127787 402 04/12/2015 

21 LUCI DOMINGUES RODRIGUES 1824431 403 03/11/2013 

22 LUCI DOMINGUES RODRIGUES 1824431 404 03/05/2015 

23 LUIZ FERNANDO BALTAZAR 2128453 402 04/12/2015 

24 MARCO DE FREITAS MACIEL 2127839 102 04/12/2015 

25 MARCOS PAVONE 1534025 407 14/11/2015 

26 MIKE MILITELLO 2094785 402 10/09/2015 

27 RENATA CEZARINI CANESSO 2129188 402 04/12/2015 

28 RENNE RODRIGUES ROCHA 2128075 202 05/12/2015 

29 SERGIO FAGUNDES DA COSTA 1739300 405 27/11/2015 

30 SILVANA LIRA DE PAULA 1739308 405 27/11/2015 

31 SILVIA CARLA RODRIGUES 2127870 402 04/12/2015 

32 TAMIKO DE FREITAS CASCALES 2127862 402 04/12/2015 

33 VINICIUS NUNES ZORZETTI 2127924 402 04/12/2015 

34 WILLER DE GOIS PEREIRA 2127932 402 04/12/2015 

 

 

 

 

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 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7574 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

 

AUXÍLIO NATALIDADE 

 

 

Nome do Servidor: Renato Mergulhão Cavalcante 

Cargo: Técnico em Enfermagem 

Matrícula SIAPE: 1875327 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC  

Regime Jurídico: RJU  

Nome do(a) Filho(a): Vitor Mergulhão Cavalcante 

Data de Nascimento: 17/10/2015 

Matrícula: 113233 01 55 2015 1 00107 239 0091620-04 

Cartório: 38º Cartório de Registro Civil da Vila Matilde – São Paulo – SP 

Valor: R$591,32 

Mês de Pagamento: Dezembro/2015 

Fundamento Legal: Artigo 196º da Lei nº 8112/90 
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Fundação Universidade Federal do ABC 

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

 

Retifica a Portaria nº 048/2015/SUGEPE. 

 

 

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:  

 

Na Portaria nº 048, de 30 de abril de 2015, publicada no Boletim de Serviço n° 

458, de 05 de maio de 2015, página 45, que dispensou a servidora TATIANA HYODO, SIAPE 

1546675, da função de Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Coleções: 

Onde se lê: Dispensar a servidora. 

Leia-se: Dispensar, a pedido, a servidora. 

 

Santo André, 03 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

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 

 

 

RETIFICAÇÃO 

 

Retifica a Portaria nº 263/2015. 

 

 

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:  

 

Na Portaria nº 263, de 04 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial da União 

n° 83, de 05 de maio de 2015, página 10, que dispensou a servidora TATIANA HYODO, SIAPE 

1546675, do encargo de substituta eventual da Coordenadora do Sistema de Bibliotecas: 

Onde se lê: Dispensar a servidora. 

Leia-se: Dispensar, a pedido, a servidora. 

 

Santo André, 03 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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RETIFICAÇÃO (*) 

 

Retifica a Portaria nº 412/2015/SUGEPE. 

 

 

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:  

 

Na Portaria nº 412, de 26 de outubro de 2015, publicada no Diário Oficial da 

União nº 207, de 29 de outubro de 2015, seção 2, página 17, que designou o servidor MAGNO 

ENRIQUE MENDOZA MEZA, SIAPE 1672967, para exercer a função comissionada de 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica: 

Onde se lê: a contar de 01/09/2015. 

Leia-se: a contar de 29/10/2015. 

 

Santo André, 30 de novembro de 2015. 

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 

_______________________ 

(*) Republicada por ter saído no DOU de 02/12/2015, seção 2, página 14, com incorreção no 

original. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7960 

secretariaccnh@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS Nº 39,  

DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Nomeia os membros da Comissão Assessora de 

Avaliação de Estágio Probatório Docente da Grande 

Área da Química 

 

 

O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

(CCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela 

Portaria nº 835, da Reitoria da UFABC, de 27 de novembro de 2013, publicada, no Diário 

Oficial da União em 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais, e considerando: 

 o disposto na Resolução ConsUNI nº 22, de 05 de junho de 2009 

 o disposto na Resolução ConsCCNH nº 06/2015, de 16 de novembro de 

2015; e 

 as deliberações da 10ª sessão ordinária de 2015 do Conselho do Centro de 

Ciências Naturais e Humanas (ConsCCNH), realizada em 16 de novembro de 2015 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º   Nomear, em caráter ad referendum, os seguintes docentes para comporem 

a Comissão Assessora de Avaliação de Estágio Probatório Docente da Grande Área da Química, 

sob a presidência do primeiro:  

 Dalmo Mandelli 

 Hueder Paulo Moisés de Oliveira 

 Álvaro Takeo Omori 

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

Serviços da UFABC. 

 

 

 

Ronei Miotto 

Diretor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996-7940 

secretariacecs@ufabc.edu.br  

 

 

 
   

 

  PORTARIA CECS Nº 53, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

 

 

O DIRETOR DO CECS – CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS 

SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, nomeado pela Portaria 

nº 830, de 27 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, em 29 de novembro 

de 2013, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear como pró-tempore: 

 

I – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia de Energia titular e 

suplente, respectivamente: 

 

Pedro Carlos Russo Rossi, SIAPE nº 2263681 e José Rubens Maiorino, SIAPE nº 670232. 

 

II – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia de Instrumentação, 

Automação e Robótica titular e suplente, respectivamente: 

 

Alfredo Del Sole Lordelo, SIAPE nº 1544363 e Marcos Roberto da Rocha Gesualdi, SIAPE nº 

1545447. 

Roberto Jacobe Rodrigues, SIAPE nº 1546003 e Elvira Rafikova, SIAPE nº 1909329. 

Agnaldo Aparecido Freschi, SIAPE nº 1768953 e Fúlvio Andres Callegari, SIAPE nº 1765453 e;   

 

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

 

 

 

Prof. Dr. Annibal Hetem Junior 

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996-7940 

secretariacecs@ufabc.edu.br  

 

 

 
   

 

  PORTARIA CECS Nº 54, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa os membros da coordenação dos cursos de 

Engenharia Aeroespacial; Ambiental e Urbana; 

Biomédica; Energia; Gestão; Informação; 

Instrumentação, Automação e Robótica e de Materiais. 

 

 

O DIRETOR DO CECS – CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS 

SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, nomeado pela Portaria 

nº 830, de 27 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, em 29 de novembro 

de 2013, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital nº 14/2015 publicado no 

Boletim de Serviço nº 508 de 6 de novembro de 2015, resolve: 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear: 

 

I – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia Aeroespacial titular 

e suplente, respectivamente: 

 

Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca Brasil, SIAPE 1850088 e Juan Pablo Julca Avila, 

SIAPE 1761050 

Luiz de Siqueira Martins Filho, SIAPE 1347739 e Eduardo dos Santos Ferreira SIAPE 1761038 

 

II – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia Ambiental e Urbana 

titular e suplente, respectivamente: 

 

Lúcia Helena Gomes Coelho, SIAPE 1814655 e Claudia Boian, SIAPE 1802146 

Helena França, SIAPE 1671397 e Diana Sarita Hamburger, SIAPE 1671346 

 

III – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia Biomédica titular e 

suplente, respectivamente: 

 

Olavo Luppi Silva, SIAPE 2123676 e Reginaldo Kisho Fukuchi, SIAPE 2090962 

Ilka Tiemy Kato Prates, SIAPE 2090031 e Nasser Ali Daghastanli, SIAPE 2605683 

Christiane Ribeiro, SIAPE 1764396 e Christiane Bertachini Lombello, SIAPE 1764675 
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Fernando Silva de Moura, SIAPE 2123666 e Erick Dario León Bueno de Camargo, SIAPE 

2188954 

 

 

IV – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia de Energia titular e 

suplente, respectivamente: 

 

Antônio Garrido Gallego, SIAPE 1985515 e Gilberto Martins, SIAPE 1548098 

José Alberto Torrico Altuna, SIAPE 2200473 e Patrícia Teixeira Leite Asano, SIAPE 1544340 

Ricardo da Silva Benedito, SIAPE 2236209 e Federico Bernardino Morante Trigoso, SIAPE 

1544367 

 

V – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia de Gestão titular e 

suplente, respectivamente: 

 

Anne Cristine Chinellato, SIAPE 1850090 e Lucélia Borges da Costa, SIAPE 1953448 

Erik Gustavo Del Conte, SIAPE 2073298 e Guilherme Canuto da Silva, SIAPE 2187305 

Fernando Gasi, SIAPE 1746153 e Sérgio Ricardo Lourenço, SIAPE 2605733 

Jabra Haber, SIAPE 1667760 e Douglas Alves Cassiano, SIAPE 1632464 

 

 

VI – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia de Informação 

titular e suplente, respectivamente: 

 

Claudio José Bordin Júnior, SIAPE 1671282 e Irineu Antunes Junior, SIAPE 1671396 

Francisco José Fraga da Silva, SIAPE 1545987 e João Henrique Kleinschmidt, SIAPE 1603840 

Marcelo Bender Perotoni, SIAPE 1296761 e Luiz Henrique Bonani do Nascimento, SIAPE 

1669196 

Ricardo Suyama, SIAPE 1761107 e Mario Minami, SIAPE 1762331 

 

 

VII – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia Instrumentação, 

Automação e Robótica titular e suplente, respectivamente: 

 

Julio Carlos Teixeira, SIAPE 1671344 e Magno Enrique Mendoza Meza, SIAPE 1672967 

 

 

VIII – Representantes docentes da coordenação do curso de Engenharia de Materiais 

titular e suplente, respectivamente: 

 

Carlos Triveño Rios, SIAPE 1646041 e Renato Altobelli Antunes, SIAPE 1671298 

Cedric Rocha Leão, SIAPE 1957564 e Danilo Justino Carastan, SIAPE 1761120 

Everaldo Carlos Venâncio, SIAPE 2604737 e Vânia Trombini Hernandes, SIAPE 1948454 

Renata Ayres Rocha, SIAPE 1761015 e Anne Cristine Chinellato, SIAPE 1850090 
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IX – Representantes discentes da coordenação do curso de Engenharia Ambiental e 

Urbana titular e suplente, respectivamente: 

 

Leonardo Santos Salles Varallo RA 11049408 e Kaio Matheus Santos Nogueira RA 21016510 

 

 

 

 

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

 

 

Prof. Dr. Annibal Hetem Junior 

Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7952 

secretariacmcc@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DO CMCC Nº 51 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Substitui membro da Comissão de 

Avaliação de Estágio Probatório do 

docente Ivan Kaygodorov. 

 

O DIRETOR DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO 

E COGNIÇÃO, nomeado pela portaria nº 834, publicada no Diário Oficial da União, 

Seção 2, de 29 de novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e 

considerando:  

RESOLVE: 

 

 

Art. 1º Designar o professor Antonio Cândido Faleiros para Presidir a Comissão de 

Avaliação de Estágio Probatório do professor Ivan Kaygodorov em substituição ao 

professor Vladislav Kupriyanov. 

 

Art. 2º Designar o professor Francisco de Assis Zampirolli para compor a Comissão de 

Avaliação de Estágio Probatório do professor Ivan Kaygodorov em substituição à 

professora Karla Vittori. 

 

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Diretor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Centro de Matemática, Computação e Cognição 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7953 

cmcc@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DO CMCC Nº 52 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Homologar a aprovação ad referendum de bancas de 

processo seletivo. 

 

O CONSELHO DO CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO da 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e 

considerando as deliberações ocorridas em sua IX sessão ordinária, realizada no dia 16 de 

novembro de 2015; 

 

RESOLVE: 

 

 Art. 1º Homologar a aprovação ad referendum das bancas de processo seletivo nomeadas 

através das Portarias CMCC nº 43, 44, 45 e 46 publicadas no Boletim de Serviços nº 505 de 23 

de outubro de 2015. 

  

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Edson Pinheiro Pimentel 

Presidente do ConCMCC 
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