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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Reitoria 
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CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7085 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 515, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa servidores para compor a Comissão de 

homologação das matrículas dos ingressantes pelo 

SiSU 2016. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

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

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

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os seguintes servidores para compor, sob a presidência do 

primeiro, a Comissão para homologação das matrículas dos ingressantes pelo Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU) 2016: 

I - Renata Coelho, SIAPE 1574139;  

II - Eneyas Dutra Barbosa, SIAPE 1667992;  

III - Rail Ribeiro Filho, SIAPE 1668029.  

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

exercida pelo servidor Rail Ribeiro Filho. 

Art. 2º Esta comissão será extinta após a conclusão dos processos de matrículas 

dos ingressantes em 2016. 

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 516, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa servidores para comporem a Comissão 

Eleitoral Responsável pela Condução do Processo de 

Eleição de Membros do Comitê de Capacitação e 

Qualificação de Pessoal (CCQP). 

 

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, considerando o disposto na Portaria nº 592, de 25 de novembro de 

2009, publicada no boletim de serviço nº 88, de 02 de dezembro de 2009, retificada pela Portaria 

nº 153, de 05 de abril de 2011, publicada no boletim de serviço nº 159, de 13 de abril de 2011, 

que estabelece a composição do Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal – CCQP, 

RESOLVE:  

Art. 1º. Ficam designados, conforme abaixo, os servidores Técnico-

Administrativos em Educação para comporem a Comissão Eleitoral Responsável pela Condução do 

Processo de Eleição de Membros do Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal (CCQP), sob a 

presidência do primeiro: 

 

Servidor  Siape Representação 

Ana Carolina César 1759435 SUGEPE 

Roberta Kelly Amorim de França 1563971 SintUFABC 

Rodrigo Camatta Ribeiro 1875419 PROPLADI 

  

Art. 2º A Comissão deverá observar o prazo de 45 dias para conclusão dos seus 

trabalhos, a contar a partir de 01 de fevereiro de 2016. 

Art. 3º As atribuições da Comissão e as Regras da Eleição estão dispostas no 

anexo I desta portaria. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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ANEXO I - REGRAS PARA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES TAs PARA 
COMPOSIÇÃO DA CCQP 

 

1. Da Comissão Eleitoral e da elegibilidade 

1.1. A Comissão Eleitoral será instituída por 1 (um) representante da Superintendência 
de Gestão de Pessoas – SUGEPE, 1 (um) representante da Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI e um representante da 
entidade sindical representante dos técnico-administrativos da UFABC. 
1.2. A Comissão Eleitoral é nomeada por Portaria da Reitoria, que também estabelece 
o Presidente da Comissão e o prazo para conclusão do Pleito. 
1.3. São elegíveis todos técnico-administrativos efetivos da UFABC, exceto membros 
da Comissão Eleitoral. 
1.4. À Comissão Eleitoral caberá a análise e homologação das inscrições dos 
candidatos, a emissão de calendário eleitoral, a organização e o acompanhamento do 
processo eleitoral, e a consolidação e remessa de relatório e do resultado final à 
SUGEPE. 
 
2. Das vagas das eleições  

 

Representação A serem eleitas 

Técnicos Administrativos 2 chapas (titulares e suplentes) 

 

2.1. O mandato das chapas a serem eleitas para representação dos técnicos 
administrativos terá duração de 2 anos.   
 
3. Das inscrições  
3.1. As inscrições serão entregues conforme deliberação da Comissão Eleitoral, e de 
acordo com calendário estabelecido no item 4 do presente Anexo. 
3.2. No ato da inscrição, a chapa deverá entregar o formulário próprio que será 
disponibilizado por e-mail.  
3.3. Não serão aceitas inscrições cujo formulário estiver rasurado ou preenchido de 
forma incorreta, assim como as que forem entregues fora do prazo estabelecido. 
3.4. Caso o número de chapas inscritas seja igual ao número de vagas, ou ainda não 
haja o mínimo de chapas correspondentes à quantidade de vagas disponíveis, o 
período de inscrições será prorrogado pelo prazo especificado no calendário eleitoral. 
3.5. Após a prorrogação das inscrições, caso o número de chapas inscritas seja igual 
ao número de vagas, as inscrições serão homologadas pela Comissão Eleitoral.
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3.6. Findo o período de inscrições, a Comissão Eleitoral divulgará, no site da UFABC, a 
lista das inscrições deferidas. 
3.7. Recursos de qualquer natureza serão analisados pela Comissão Eleitoral, desde 
que protocolados conforme deliberação da Comissão, e no prazo de 24 (vinte e quatro) 
horas, a contar da data da divulgação da lista de inscrições deferidas. 
 
4. Do calendário eleitoral  

4.1 O calendário eleitoral será deliberado pela Comissão Eleitoral e disporá sobre os 
seguintes períodos e datas: 
 a) inscrição dos candidatos; 

b) eventual prorrogação das inscrições; 
c) análise das inscrições e homologações das inscrições deferidas; 
d) período de recurso; 
e) resultado dos recursos; 
f) campanha eleitoral; 
g) eleições; 
h) apuração e divulgação dos resultados; 
i) conclusão das atividades da Comissão Eleitoral, mediante apresentação de 

relatório e resultado final à SUGEPE. 
   

5. Da campanha eleitoral  

5.1. Os candidatos poderão utilizar a rede interna de informática, cartazes, faixas e 
panfletos, assim como qualquer outro meio de divulgação na UFABC, desde que não 
danifiquem os bens da UFABC e estejam de acordo com as normas expressas nesta 
Resolução. 
5.2. É vetada a propaganda sonora dentro dos câmpus da UFABC, bem como qualquer 
outra que perturbe as atividades didáticas e administrativas. 
5.3. No dia do pleito, será permitida a presença de cartazes e faixas, desde que 
estejam afixados em murais destinados à comunicação da comunidade. 
 
6. Do direito de voto 

6.1. Serão eleitores todos os técnico-administrativos efetivos da UFABC cuja 
nomeação ocorreu, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do pleito, em razão de questões 
operacionais. 
6.2. Os eleitores poderão votar em tantas chapas quantas forem as respectivas vagas. 
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7. Das eleições 

7.1. A votação far-se-á por meio de voto eletrônico on line, secreto e pessoal, por 
sistema desenvolvido pela área de Desenvolvimento e Software do Núcleo de 
Tecnologia da Informação da UFABC para esse fim. 
 
8. Da apuração dos votos e da divulgação dos resultados 

8.1. A contabilização dos votos será realizada logo após o término da votação e os 
resultados divulgados no site da UFABC, conforme calendário eleitoral. 
8.2. Eventuais pedidos de impugnações serão analisados pelo Presidente da 
respectiva Comissão Eleitoral, desde que protocolados conforme orientação da 
Comissão, e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da data de divulgação da 
lista de classificação dos candidatos. 
8.3. Concluída a contabilização dos votos e o julgamento de possíveis pedidos de 
impugnações, a respectiva Comissão Eleitoral deverá encaminhar a SUGEPE, em data 
a constar do calendário, relatório detalhado da apuração contendo os nomes dos 
eleitos e o total de votos brancos e nulos.  
 

9. Disposições Finais 

9.1. Em caso de empate no resultado da eleição, será considerada a seguinte ordem 
de desempate:  

1º- titular com maior tempo de efetivo exercício na UFABC; 
2º- titular de idade mais avançada; 
3º- suplente com maior tempo de efetivo exercício na UFABC; 
4º- suplente de idade mais avançada. 

9.2. Os membros da Comissão Eleitoral são inelegíveis.  
9.3. Os casos omissos serão analisados pela respectiva Comissão Eleitoral. 
 

 

Santo André, 18 de dezembro de 2015. 
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EDITAL Nº 240/2015 

 

Retifica o Edital Nº 169/2015 - Ingresso nos 

Bacharelados Interdisciplinares em 2016 

 

 

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, Seção 2, página 1, de 3 de fevereiro de 2014, no uso de suas atribuições legais, 

 

RETIFICA: 

 

Edital nº 169/2015, de 26 de outubro de 2015. 

 

 

Onde se lê:  

 

 

6.4.1. Nos casos de empates, o desempate entre os candidatos será efetuado em observância à 

seguinte ordem de critérios: 

a)  maior nota em Redação; 

b)  maior nota em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

c)  maior nota em Matemática e suas Tecnologias; 

d)  maior nota em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

e)  maior nota em Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

 

6.4.2. Caso persista o empate, será convocado o candidato de maior idade. 

 

7.2.3.5. A UFABC exigirá, nos casos aplicáveis a cada situação, os seguintes documentos para 

cada integrante do grupo familiar, incluindo o próprio candidato: 

 

DOCUMENTO 

(CÓPIA SIMPLES, 

EXCETO DA 

CARTEIRA DE 

TRABALHO) E 

DECLARAÇÕES QUE 

DEVEM SER 

ORIGINAIS 

PARA QUAIS 

PESSOAS/SITUAÇÃO 

ONDE RETIRAR/ 

ENCONTRAR 
OBSERVAÇÕES 

1. Formulário de 

Caracterização 

Familiar 

Somente o candidato Página da ProGRAD 
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Link a ser divulgado 
oportunamente 

    2. Documento de 

Identidade (RG)  
Todas as pessoas do grupo 

familiar  

 

Como documento de identificação 

também serão aceitos Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 

Carteiras  Funcionais (OAB, CREA, 
etc) ou  Certidão de Nascimento, 

para os menores de 16 anos que 

NÃO  possuam Documento de 
Identidade (RG) 

 

    3. Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) 
Todas as pessoas do grupo 

familiar a partir de 16 anos 
Caso o documento tenha 

sido perdido, a 2ª via 
pode ser retirada online 

em Link a ser divulgado 

oportunamente 

Caso o número do CPF conste no 

documento de identidade, a 
apresentação desse NÃO é 

necessária 

 

      4. Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS)  -

  além da cópia, trazer os 

originais para conferência 

Todas as pessoas do grupo 

familiar a partir de 16 anos 
(Documento obrigatório 
inclusive para funcionários 

públicos, empresários, 

autônomos, desempregados, 

aposentados ou aqueles que 

nunca tiveram registro na 

carteira.) 

Link a ser divulgado 

oportunamente  
Apresentar  páginas da foto, dos 

dados pessoais (qualificação civil), do 

último contrato de trabalho assinado e 
da próxima página em branco. Caso 

não haja registros, comprovar com as 

duas primeiras páginas de contrato de 

trabalho em branco.    Caso o 

documento tenha sido 

perdido/roubado deverá ser 
apresentado Boletim de Ocorrência. 

Caso apresente apenas a 2ª via em 

branco é necessário a apresentação da 
cópia da 1ª via, conforme 

especificação das páginas 

 

      5. Extrato atualizado de 

Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias disponibilizado 

pela Previdência Social  

Todas as pessoas do grupo 

familiar, que possuem registro em 

carteira de trabalho 

Link a ser divulgado 

oportunamente  
Para quem é correntista da Caixa 

Econômica Federal ou Banco do 

Brasil este documento é facilmente 
impresso nos terminais de 

atendimento (caixas eletrônicos)  

     6. Certidão de óbito  Candidato com pai,  mãe  ou demais 

membros do grupo  familiar 

falecidos 

 

 Por grupo familiar entende-se as 

pessoas que convivam sob o mesmo 

teto.  

     7. Certidão de casamento 

com sentença completa de 

divórcio 

Candidato com pais divorciados 
 

Em caso de separação não legalizada, 

apresentar comprovante de endereço 
em nome de ambos os pais e 

declaração de separação (modelo x) 

   8. Comprovante de 

residência  
Deve estar em nome de um dos 

responsáveis da família. 

 

 O documento deve constar endereço 

do imóvel completo e legível. Em 

casos em que o aluno resida com 

outros parentes, além dos pais e dos 
irmãos, também deverá apresentar 

cópia legível do comprovante de 
residência destes 

   9. Declaração completa do 

Imposto de Renda  de 

Pessoa Física (IRPF), 

Todas as pessoas do 
grupo familiar que 
realizaram a declaração 

 

✓    Obrigatório inclusive para os 

casos em que a declaração de 

imposto de renda não gerou 
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acompanhada do recibo de 

entrega, Ano Calendário 

2014/ Exercício 2015) 

do último exercício. imposto a pagar nem a restituir. 
✓    Caso o documento apresente 

bens (ex: veículos, imóveis) ou 

rendimentos, que foram vendidos 
caberá ao estudante apresentar os 

documentos que comprovem a 

situação atual, por meio do recibo 
oficial de compra e venda. 
✓    Em casos de Aplicações 

Financeiras (poupanças, fundo de 

investimentos, ações, entre outros) 

deverão ser apresentados Extratos 

Bancários atualizados; 
✓    Havendo Declaração 

Retificadora, deverá ser 

apresentada a Declaração original, 

bem como um documento que 
relate o porque que foi gerada uma 

retificação. 

       10. Declaração Modelo II – 

Termo de   Autenticidade; 

 

Todas as pessoas do grupo 

familiar que realizaram a entrega 

da Declaração de Imposto de 
Renda 

Página da ProGRAD  
 

Link a ser divulgado 
oportunamente 

 

11. Comprovante de 

situação de inexistência de 

declaração de Imposto de 

Renda de Pessoa 
Física (IRPF), Ano 

Calendário 2014/Exercício 

2015) 

Todas as pessoas do grupo 

familiar, a partir de 16 anos, que 

não realizaram a declaração de 

imposto de renda (Ano 
Calendário 2014/Exercício 2015) 

Link a ser divulgado 

oportunamente 
O documento deverá apresentar a 

situação “Sua declaração não 

consta na base de dados da Receita 

Federal”. Qualquer outra situação 
indica que a pessoa foi declarante 

de imposto de renda e esta deve 
ser apresentada, seguindo as 

orientações do item 9 e 10; 

12. Contracheque dos meses 

de Outubro, Novembro e 

Dezembro de 2015 

Todas as pessoas do grupo 
familiar, que receberam 

remuneração de trabalho 

assalariado, nos meses de 
outubro, novembro e dezembro 

de 2015 

 

Para os Assalariados, inclusive 
servidores públicos, para cada 

emprego ou cargo com que tiver 

vínculo;  

 

13. Extrato de pagamento 

de benefício previdenciário 

referente ao mês de 

Dezembro de 2015 

Todas as pessoas do grupo 

familiar beneficiários da 

previdência social 
(aposentadoria, auxílio-doença, 

auxílio-acidente, amparo social 

ao idoso/ pessoa com deficiência 
- BPC LOAS) 

 

Agências da Previdência 

Social ou através de  

link a ser divulgado 
oportunamente  

Não serão aceitos extratos de 

contas com movimentações 

bancárias especificando o valor do 
benefício. 

14. Comprovante de 

pagamento de 

aposentadoria, referente ao 

mês de  Dezembro de 2015, 

quando esta é realizada por 

OUTROS órgãos além da 

Previdência Social  

Todas as pessoas do grupo 
familiar com rendimentos de 

Previdência 

Privada/Complementar ou de 
regimes próprios (exemplo: 

servidores públicos 

aposentados). 

Verifique com o órgão 
responsável pelo 

pagamento 

 

15. Declaração de 

Rendimento além do 

benefício previdenciário - 

Modelo XI 

Membros do grupo familiar que 

são aposentados  
Página da ProGRAD  
 
Link a ser divulgado 

oportunamente 

 

16. Declaração do Todas as pessoas do grupo 
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empregador informando 

renda bruta dos meses de 

Outubro, Novembro e 

Dezembro de 2015 

familiar que receberam 
remuneração 
como trabalhador 
doméstico nos meses de 
Outubro, Novembro e 

Dezembro de 2015 e que não 

possuem contracheque 

17. Declaração de Atividade 

Informal 
Todas as pessoas do grupo 

familiar que exercem atividade 
informal (sem registro em 

carteira e/ou vínculo 

empregatício) 

Página da ProGRAD  
 
Link a ser divulgado 

oportunamente 

 

18. Registro de Pagamento 

de Autônomo (R.P.A) 
 Todas as pessoas do grupo familiar 

que receberam remuneração de 

trabalho autônomo nos meses de 
outubro, novembro e dezembro de 

2015 

 

✓    Caso o autônomo possua Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
o documento que deve ser 

apresentado referem-se aos item de 

Declaração de Pessoa Jurídica 
✓    Atenção para não confundir Trabalho 

Autônomo com Atividade Informal 

19. Contrato de 

estágio/bolsa acadêmica ou 

declaração da instituição de 

ensino/empresa, informando 

o valor mensal da 

remuneração 

Todas as pessoas do grupo 

familiar que receberam 
remuneração de estágio ou de 

bolsa acadêmica no último mês. 

  

20. Declaração de 

rendimentos de aluguel 
Todos os imóveis de propriedade 

dos membros do grupo familiar 
além da moradia, que geraram 

rendimentos de aluguel nos 

últimos três meses. 

Página da ProGRAD  
 
Link a ser divulgado 

oportunamente 

A declaração deve ser assinada 

pelo proprietário do imóvel. 
Caso o imóvel não esteja alugado 

indicar 0 (zero) como valor 

recebido. 

21. Declaração de 

recebimento de pensão 
✓    Candidato com pai e/ou 

mãe falecidos ou divorciados; 
✓    Membros do grupo Familiar 

divorciados; 
✓    Membros do grupo familiar, 

com filhos menores de 18 anos, 
cujo pai/mãe do menor não faça 

parte do grupo; 

Página da ProGRAD  

 

Link a ser divulgado 
oportunamente 

✓    Cada um dos membros do grupo 

familiar na situação descrita deverá 

emitir sua própria declaração. 
✓    Caso não receba pensão indicar 0 

(zero) como valor recebido. 

22. Declaração de ausência 

de rendimentos 
Todas as pessoas do 
grupo familiar, maiores de 
16 anos sem nenhum 
rendimento há mais de três 

meses ou que nunca exerceram 

atividade remunerada 

Página da ProGRAD  

 

Link a ser divulgado 

oportunamente 

Documento obrigatório inclusive 

para pessoas do lar sem 

rendimentos, desempregados, 
pessoas que nunca trabalharam e 

candidatos maiores de 16 anos 

sem renda. 

23. Contrato Social Empresários e microempresários 
 

Trazer juntamente com a cópia do 

Contrato as alterações que possam 
ter ocorrido neste. 

 

24. Declaração 

Comprobatória de 

Percepção de Rendimentos 

(DECORE), referente a 

renda dos últimos três meses 

Todas as pessoas do 
grupo familiar com 
Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) 

Contador devidamente 
registrado em Conselho 

de Classe 

Somente será aceita a DECORE 
conforme Resolução do Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC) nº 

1.364 de 25 de novembro de 2011. 
O documento deve constar 

rendimentos referentes a retirada 

de pró-labore e distribuição de 

lucros (rendimentos tributáveis e 

não tributáveis) dos últimos três 
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meses. 

25. Declaração de Imposto 

de Renda de 
Pessoa Jurídica (DIPJ) do 

último ano (2014 exercício 

2013) OU 
Declaração de Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica de 

Renda Simplificada 

entregue pelas empresas 

tributadas pelo SIMPLES 

NACIONAL 
(DEFIS) OU Declaração 

Anual do Simples Nacional 

do Microempreendedor 

Individual 
(DASN-SIMEI); 

Todas as pessoas do 
grupo familiar com 
Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) 

 

✓    Obrigatório inclusive para 

empresa ativa que esteve em 
inatividade no ano. Nesse caso 

deverá ser apresentada a 

declaração de inatividade. 
✓    Obrigatório inclusive para 

pessoa jurídica na qualidade de 
microempreendedor. 
✓    Caso a empresa esteja inativa: 

Apresentar Declaração de 
Inatividade gerada pelo site da 

receita federal, ou declaração de 

contador devidamente credenciado 
em seu conselho de classe, 

explicando a situação da empresa. 

26. Cópia da GFIP (Guia de 

Recolhimento do Fundo de 

Garantia do Tempo de 

Serviço e 
Informações à Previdência 

Social, compreendendo o 

conjunto de informações 
destinadas ao FGTS e à 

Previdência Social) do 

último mês; 

Todas as pessoas do 
grupo familiar com 
Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) 

Contador 
 

27. Termo de 

Responsabilidade; 

Somente o candidato Página da ProGRAD 
 

Link a ser divulgado 

oportunamente 

 

 

 

Leia-se: 

 

 

6.4.1. Nos casos de empates, o desempate entre os candidatos será efetuado em observância ao 

estabelecido pela Lei Nº 13.184, de 04 de Novembro de 2.015. 

 

6.4.1.1. Para comprovação da renda familiar dos candidatos, será solicitada documentação 

comprobatória de renda conforme consta dos itens 7.2.3.1. a 7.2.3.5. do Edital nº 169/2015, de 

26 de outubro de 2015. 

 

6.4.2. Caso persista o empate, o desempate entre os candidatos será efetuado em observância à 

seguinte ordem de critérios: 

a)  maior nota em Redação; 

b)  maior nota em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; 

c)  maior nota em Matemática e suas Tecnologias; 

d)  maior nota em Ciências da Natureza e suas Tecnologias; 

e)  maior nota em Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

f)    candidato de maior idade. 
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7.2.3.5. A UFABC exigirá, nos casos aplicáveis a cada situação, os seguintes documentos para 

cada integrante do grupo familiar, incluindo o próprio candidato: 

 

DOCUMENTOS 

(ORIGINAL + CÓPIA 

SIMPLES) E 

DECLARAÇÕES 

(ORIGINAIS) 

PARA QUAIS 

PESSOAS/SITUAÇÃO 

ONDE RETIRAR / 

ENCONTRAR 
OBSERVAÇÕES 

1. Formulário de 

Caracterização Familiar 
Somente o candidato 

Link a ser divulgado 
oportunamente no 

endereço: 

http://prograd.ufabc.edu.br
/sisu 

 

2. Documento de Identidade 

(RG) 
Todas as pessoas do grupo 

familiar   

Como documento de identificação 

também serão aceitos CNH, 

Carteiras Funcionais (OAB, CREA 

etc.) ou Certidão de Nascimento, 
para os menores de 16 anos que não 

possuam Documento de Identidade 

(RG) 

3. Cadastro de Pessoa Física 

(CPF) 
Todas as pessoas do grupo 

familiar a partir de 16 anos 

Caso o documento tenha 

sido perdido, a 2ª via pode 

ser retirada online no 
endereço: 

http://www.receita.fazend

a.gov.br/Aplicacoes/ATC
TA/CPF/ 

A apresentação deste documento 
não é necessária caso seu número 

conste no documento de identidade 

4. Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) 

Todas as pessoas do grupo 

familiar a partir de 16 anos 

(Documento obrigatório inclusive 
para funcionários públicos, 

empresários, autônomos, 

desempregados, aposentados ou 
aqueles que nunca tiveram registro 

na carteira.) 

Orientações para emissão 

no endereço: 

http://guia.poupatempo.sp.g
ov.br/_SmartChoice.aspx?c

odArvID=76 

Apresentar páginas da foto, dos dados 

pessoais (qualificação civil), do 

último contrato de trabalho assinado e 
da próxima página em branco. Caso 

não haja registros, comprovar com as 

duas primeiras páginas de contrato de 
trabalho em branco. Caso o 

documento tenha sido perdido ou 

roubado deverá ser apresentado o 
Boletim de Ocorrência. Caso 

apresente apenas a 2ª via em branco é 

necessário apresentar a cópia da 1ª 
via, conforme especificação das 

páginas 

5. Extrato atualizado de 

Vínculos e Contribuições 

Previdenciárias 

disponibilizado pela 

Previdência Social  

Todas as pessoas do grupo 
familiar que possuem registro em 

carteira de trabalho 

Orientações no endereço: 

http://www.previdencia.gov
.br/servicos-ao-

cidadao/todos-os-

servicos/cnis/ 

Para quem é correntista da Caixa 

Econômica Federal ou Banco do 
Brasil este documento pode ser 

impresso nos terminais de 

autoatendimento (caixas eletrônicos)  
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6. Certidão de óbito  
Candidato com algum membro do 

grupo familiar falecido 
 

Grupo familiar refere-se às pessoas 

que convivam sob o mesmo teto 

7. Certidão de casamento 

com sentença completa de 

divórcio 
Candidato com pais divorciados 

 

Em caso de separação não legalizada, 
apresentar comprovante de endereço 

em nome de ambos os pais e 

declaração de separação (Modelo 

VII) em link a ser divulgado 

oportunamente no endereço 

http://prograd.ufabc.edu.br/sisu 

8. Comprovante de 

Residência 
Deve estar em nome de um dos 
responsáveis da família 

 

O documento deve constar endereço 

do imóvel completo e legível. Em 
casos em que o aluno resida com 

outros parentes, além dos pais e dos 
irmãos, também deverá apresentar 
cópia legível do comprovante de 

residência destes 

9. Declaração completa do 

Imposto de Renda de 

Pessoa Física (IRPF), 

acompanhada do recibo 

de entrega, Ano 

Calendário 2014/ 

Exercício 2015) 

Todas as pessoas do grupo 
familiar que realizaram a 

declaração do último exercício 
 

Obrigatório inclusive para os casos 

em que a declaração de imposto de 
renda não gerou imposto a pagar ou 

a restituir. Havendo Declaração 

Retificadora, deverá ser apresentada 
a Declaração original, bem como 

um documento que relate o porquê 

da retificação 

10. Declaração Modelo II – 

Termo de Autenticidade; 

Todas as pessoas do grupo 
familiar que realizaram a entrega 

da Declaração de Imposto de 
Renda 

Link a ser divulgado 

oportunamente no 
endereço: 

http://prograd.ufabc.edu.b

r/sisu 

 

11. Comprovante de 

situação de inexistência 

de declaração de Imposto 

de Renda de Pessoa 
Física (IRPF), Ano 

Calendário 

2014/Exercício 2015) 

Todas as pessoas do grupo 

familiar, a partir de 16 anos, que 

não realizaram a declaração de 
imposto de renda (Ano Calendário 

2014/Exercício 2015) 

Acesse o endereço: 

http://www.receita.fazend

a.gov.br/Aplicacoes/Atrjo/
ConsRest/Atual.app/pagin

as/index.asp 

O documento deverá apresentar a 

situação “Sua declaração não consta 

na base de dados da Receita 
Federal”. Qualquer outra situação 

indica que a pessoa foi declarante 

de imposto de renda e esta deve ser 

apresentada, seguindo as 

orientações do item 9 e 10 

12. Contracheque dos meses 

de Outubro, Novembro e 

Dezembro de 2015 

Todas as pessoas do grupo 

familiar, que receberam 

remuneração de trabalho 
assalariado, nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 

2015 

 

Para os Assalariados, inclusive 

servidores públicos, para cada 
emprego ou cargo com que tiver 

vínculo 

13. Extrato de pagamento 

de benefício 

previdenciário referente 

ao mês de Dezembro de 

2015 

Todas as pessoas do grupo 
familiar beneficiários da 

previdência social (aposentadoria, 

auxílio-doença, auxílio-acidente, 
amparo social ao idoso/ pessoa 

com deficiência - BPC LOAS) 

Acesse o endereço: 

https://www8.dataprev.go

v.br/SipaINSS/pages/hiscr
e/hiscreInicio.xhtml 

Não serão aceitos extratos de contas 
com movimentações bancárias 

especificando o valor do benefício 

14. Comprovante de 

pagamento de 

aposentadoria, referente 

ao mês de Dezembro de 

2015, quando esta é 

realizada por outros 

órgãos além da 

Todas as pessoas do grupo 
familiar com rendimentos de 

Previdência 

Privada/Complementar ou de 
regimes próprios (exemplo: 

servidores públicos aposentados). 

Verifique com o órgão 
responsável pelo 

pagamento 
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Previdência Social  

15. Declaração de 

Rendimento além do 

benefício previdenciário - 

Modelo VI 

Membros do grupo familiar que 

são aposentados  

Link a ser divulgado 

oportunamente no 

endereço: 
http://prograd.ufabc.edu.b

r/sisu 

 

16. Declaração do 

empregador informando 

renda bruta dos meses de 

Outubro, Novembro e 

Dezembro de 2015 

Todas as pessoas do grupo 

familiar que receberam 

remuneração como trabalhador 

doméstico nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 2015 e 

que não possuem contracheque 

  

17. Declaração de Atividade 

Informal – Modelo I 

Todas as pessoas do grupo 

familiar que exercem atividade 

informal (sem registro em carteira 
e/ou vínculo empregatício) 

Link a ser divulgado 

oportunamente no 
endereço: 

http://prograd.ufabc.edu.b

r/sisu 

Atividade Informal não deve ser 

confundida com Trabalho Autônomo  

18. Registro de Pagamento 

de Autônomo (R.P.A) 

Todas as pessoas do grupo familiar 
que receberam remuneração de 

trabalho autônomo nos meses de 

outubro, novembro e dezembro de 

2015 

 

Caso o autônomo possua Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
deverão ser apresentados os 

documentos constantes dos itens 23 

a 26 desta tabela. Trabalho 

Autônomo não deve ser confundido 

com Atividade Informal 

19. Contrato de 

estágio/bolsa acadêmica 

ou declaração da 

instituição de 

ensino/empresa, 

informando o valor 

mensal da remuneração 

Todas as pessoas do grupo 
familiar que receberam 

remuneração de estágio ou de 

bolsa acadêmica nos meses de 
outubro, novembro e 

dezembro/2015. 

  

20. Declaração de 

rendimentos de aluguel – 

Modelo IV 

Todos os imóveis de propriedade 
dos membros do grupo familiar 

além da moradia, que geraram 

rendimentos de aluguel nos meses 

de outubro, novembro e 

dezembro/2015. 

Link a ser divulgado 

oportunamente no 
endereço: 

http://prograd.ufabc.edu.b

r/sisu 

A declaração deve ser assinada pelo 

proprietário do imóvel. Caso o 

imóvel não esteja alugado indicar 0 
(zero) como valor recebido. 

21. Declaração de 

recebimento de pensão – 

Modelo III 

 Candidato com pai e/ou mãe 

falecidos ou divorciados; 

 Membros do grupo Familiar 
divorciados; 

 Membros do grupo familiar, com 
filhos menores de 18 anos, cujo 

pai/mãe do menor não faça parte 
do grupo; 

Link a ser divulgado 
oportunamente no 

endereço: 

http://prograd.ufabc.edu.b
r/sisu 

Deverá ser emitida uma declaração 
para cada membro do grupo familiar 

na situação descrita. Caso não 

receba pensão indicar 0 (zero) como 
valor recebido. 

22. Declaração de ausência 

de rendimentos – Modelo 

V 

Todas as pessoas do grupo 
familiar maiores de 16 anos sem 

nenhum rendimento nos meses de 

outubro, novembro e 
dezembro/2015 ou que nunca 

exerceram atividade remunerada 

Link a ser divulgado 

oportunamente no 
endereço 

http://prograd.ufabc.edu.b

r/sisu 
 

23. Contrato Social Empresários e microempresários 
 

Trazer juntamente com a cópia do 
Contrato as alterações que possam 

ter ocorrido neste. 

24. Declaração 

Comprobatória de 

Todas as pessoas do grupo 

familiar com Cadastro Nacional da 

Contador devidamente 

registrado em Conselho de 

Somente será aceita a DECORE 

conforme Resolução do Conselho 
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Percepção de 

Rendimentos (DECORE), 

referente à renda dos 

meses de Outubro, 

Novembro e 

Dezembro/2015 

Pessoa Jurídica (CNPJ) Classe Federal de Contabilidade (CFC) nº 
1.364 de 25 de novembro de 2011. 

No documento devem constar os 

rendimentos referentes à retirada de 
pró-labore e distribuição de lucros 

(rendimentos tributáveis e não 

tributáveis). 

25. Declaração de Imposto 

de Renda de Pessoa 

Jurídica (DIPJ) do último 

ano (Ano Calendário 

2014/Exercício 2015) ou 

Declaração de Imposto de 

Renda de Pessoa Jurídica 

de Renda Simplificada 

entregue pelas empresas 

tributadas pelo SIMPLES 

NACIONAL (DEFIS) ou 

Declaração Anual do 

Simples Nacional do 

Microempreendedor 

Individual (DASN-

SIMEI) 

Todas as pessoas do grupo 

familiar com Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica (CNPJ) 

 

 Obrigatório inclusive para 

empresa ativa que esteve em 
inatividade no ano de 2015. 

Nesse caso deverá ser 

apresentada a declaração de 
inatividade. 

 Obrigatório inclusive para 
pessoa jurídica na qualidade de 

microempreendedor. 
 Caso a empresa esteja inativa: 

Apresentar Declaração de 

Inatividade gerada pelo site da 
receita federal, ou declaração de 

contador devidamente 

credenciado em seu conselho de 
classe, explicando a situação da 

empresa. 

26. Cópia da GFIP (Guia de 

Recolhimento do Fundo 

de Garantia do Tempo de 

Serviço e Informações à 

Previdência Social), 

compreendendo o 

conjunto de informações 

destinadas ao FGTS e à 

Previdência Social dos 

meses de Outubro, 

Novembro e 

Dezembro/2015 

Todas as pessoas do grupo 

familiar com Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ) 
Contador 

 

 

 

 

Santo André, 18 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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PORTARIA DA PROAD Nº 225, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa as servidoras Alessandra de Castilho, 

Mariella Batarra Mian e Maria Eunice Ribeiro do 

Nascimento como fiscais dos Contratos n° 47 e 

48/2015. 

 

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 as servidoras Alessandra de Castilho, SIAPE nº 1759657, Mariella 

Batarra Mian, SIAPE nº 1941382 e Maria Eunice Ribeiro do Nascimento, SIAPE nº 1680311, 

para responderem como Fiscais Responsáveis pelos Contratos n° 47 e 48/2015, 

processo 23006.001307/2014-87, firmados entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC e as empresas FACHINELI COMUNICAÇÃO LTDA – ME e BIG 

BRAIN COMUNICAÇÃO LTDA – ME, respectivamente. 

 

 

 

José Carlos Dugo 

Pró-reitor Adjunto de Administração 

Portaria UFABC nº 203 de 31 de março de 2015 
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PORTARIA DA PROGRAD Nº 048, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa os representantes dos docentes, discentes e 

técnicos administrativos na Coordenação do 

Bacharelado em Ciências e Humanidades. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

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

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

atribuições legais, considerando: 

  

 a Resolução ConsUni nº 47, de 03 de agosto de 2010, que dispõe sobre a 

responsabilidade pelos cursos de graduação, cria e define as composições e atribuições das 

Plenárias de Curso e da Comissão de Graduação; 

  

 a Resolução ConsEP nº 74, de 16 de agosto de 2010, que define as 

composições e atribuições das Coordenações dos bacharelados interdisciplinares e dos cursos de 

formação específica; 

 a homologação do processo eleitoral para composição da representação 

docente, discente e técnico-administrativa na Coordenação do BC&T, constante à folha 11 do 

Processo nº 23006.001774/2015-98, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar os representantes dos docentes na Coordenação do Bacharelado 

em Ciências e Humanidades, a contar de 23 de dezembro de 2015: 

 

TITULAR SUPLENTE 

1544389 Sidney Jard da Silva 1762338 Maria Gabriela Silva Martins da 

Cunha Marinho 

1847300 José Blanes Sala 1991185 Julia Bertino Moreira 

2189396 Maria Caramez Carlotto 2072337 Cristina Fróes de Borja Reis 

1765433 Marcos Vinicius Pó 2223565 Wilson Mesquita 

 

Art. 2º Designar os representantes dos discentes na Coordenação do Bacharelado 

em Ciências e Humanidades, a contar de 23 de dezembro de 2015: 
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TITULAR SUPLENTE 

21031415 Arthur Gandini de Oliveira 

Rodrigues 

21009113 Lucas Falcão Silva 

 

Art. 3º Designar os representantes dos técnicos administrativos na Coordenação 

do Bacharelado em Ciências e Humanidades, a contar de 23 de dezembro de 2015: 

 

TITULAR SUPLENTE 

1668029 Rail Ribeiro Filho 1971214 Gabriel Valim Alcoba Ruiz 

 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

José Fernando Queiruga Rey 

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

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 

 

 

 

PORTARIA DA PROGRAD Nº 049, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Institui o Comitê de Monitoria Acadêmica para o 

Programa de Monitoria Acadêmica da Graduação. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

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

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

atribuições legais e visando estabelecer um canal efetivo para a discussão e participação da 

comunidade acadêmica nos assuntos pertinentes ao programa de monitoria acadêmica, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Revogar as Portarias da Prograd: 

 nº 004, de 23 de janeiro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 341, 

de 24 de janeiro de 2014; 

 nº 005, de 31 de janeiro de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 344, 

de 04 de fevereiro de 2014; 

 nº 013, de 12 de março de 2014, publicada no Boletim de Serviço nº 354, 

de 14 de março de 2014; 

Art. 2º Instituir o Comitê de Monitoria Acadêmica para o Programa de Monitoria 

Acadêmica, com as seguintes atribuições: 

 Facilitar a interlocução entre usuários, monitores, docentes e 

coordenadores e intervir na solução de impasses e/ou casos omissos; 

 Identificar e priorizar a concessão e manutenção de bolsas de monitoria 

quando houver insuficiência de recursos orçamentários; 

 Deliberar sobre desligamento de monitor a pedido do coordenador de 

disciplina ou do coordenador de curso; 

 Julgar recursos nos assuntos relacionados ao Programa de Monitoria 

Acadêmica; 

 Propor estudos e programas para o aprimoramento das atividades de 

monitoria acadêmica; 
 Deliberar sobre outros assuntos relativos ao Programa de Monitoria 

Acadêmica. 
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Art. 3º Este comitê será composto por representantes titulares e suplentes, sob a 

presidência do primeiro: 

DPAG/Prograd 

 Kelly Cristina Gomes (Titular) 

 Fernanda Cerdan Barbosa (Suplente) 

Coordenação do Bacharelado em Ciência & Tecnologia 

 Pedro Galli Mercadante (Titular) 

 Lucas Sagi Orsatti (Suplente) 

Coordenação do Bacharelado em Ciências & Humanidades 

 Ramon Vicente Garcia Fernandez (Titular) 

 Lucas Barbosa Rudge Furtado (Suplente) 

Representante Docente 

 Denise Hideko Goya (Titular) 

 Claúdia Francisca Escobar de Paiva (Suplente) 

Representante Discente  

 Aurora Palma Teijido (Titular) 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

José Fernando Queiruga Rey 

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

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7020 

gabinete.prograd@ufabc.edu.br 

 

EDITAL Nº 018/2015 

 

Programa de Monitoria Acadêmica. 

 

 

A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna público o 

presente Edital para estabelecer as normas da seleção e funcionamento do Programa de 

Monitoria Acadêmica da Graduação no ano de 2016. 

 

1. PROGRAMA DE MONITORIA ACADÊMICA 

 

1.1.  A Monitoria Acadêmica de Graduação é um programa acadêmico que compreende 

atividades formativas de ensino e que está em acordo com o Projeto Pedagógico da 

UFABC, no sentido de formar um aluno empreendedor, ético, cooperativo, pesquisador e 

proativo. 

 

1.2.  O Programa de Monitoria Acadêmica de Graduação tem como objetivos principais: 

propiciar apoio acadêmico aos alunos matriculados em disciplinas da graduação da 

UFABC; despertar o interesse pela atividade de docência no aluno monitor; estimular o 

senso de satisfação em ampliar seus conhecimentos acadêmicos; promover a interação 

entre os alunos, monitores e docentes; e promover a formação integral dos alunos de 

graduação, auxiliando o desenvolvimento das atividades didáticas nos bacharelados 

interdisciplinares e cursos de formação específica, em salas de aula, laboratórios, 

atividades extrassala, atividades de estudo e outros projetos de formação acadêmica. 

 

2. NORMAS GERAIS 

 

2.1. A atividade de monitoria acadêmica na graduação em 2016 será exercida pelos alunos 

regulares dos cursos de graduação.  

 

2.2. As atividades, locais e horários de execução da monitoria acadêmica corresponderão a 

10 (dez) horas semanais, distribuídas mensalmente a critério do docente da disciplina ao 

qual o monitor está vinculado. 

 

2.2.1. As atividades da monitoria acadêmica não deverão conflitar com os dias e 
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horários das aulas dos monitores. 

 

2.2.2.  A atribuição das atividades da monitoria acadêmica deverá ser acompanhada pelos 

docentes das disciplinas e atestada pelos coordenadores de disciplina ou de curso, 

conforme aplicável. 

 

2.3. As atividades de monitoria acadêmica ocorrerão no câmpus e turno acordados entre o 

aluno monitor e o docente orientador, com a concordância do coordenador de 

disciplina/curso. 

 

2.4. O aluno de graduação selecionado como monitor estará vinculado às atividades de 

monitoria desde a assinatura do termo de outorga até o término do terceiro quadrimestre 

letivo de 2016, de acordo com o calendário acadêmico aprovado pelo ConsEPE, sem 

interrupções nos períodos de recesso. 

 

2.4.1. Caso o aluno de graduação tenha seu vínculo com a graduação da UFABC 

encerrado, nos termos das Resoluções ConsEPE nº 165 e nº 166, ele será automaticamente 

desligado do Programa de Monitoria Acadêmica. 

 

2.5. O aluno da graduação selecionado para a monitoria remunerada terá direito à bolsa 

mensal durante o período de vigência do Termo de Outorga, desde que atendidas todas as 

condições estipuladas para o seu recebimento. 

 

2.6. O valor da bolsa mensal de monitoria acadêmica será o da Resolução ConsUni nº 100 

ou outra que a substitua, e seu pagamento será feito no mês subsequente ao do ateste da 

atividade. 

 

2.6.1. Para o recebimento da ordem bancária referente ao pagamento da bolsa mensal de 

monitoria somente será aceita conta em agências do Banco do Brasil e de titularidade 

exclusiva do aluno. 

 

2.7. O aluno da graduação monitor poderá solicitar declaração de seu tempo no programa 

para efeito de atividade complementar, desde que tenha participado integralmente das 

atividades durante pelo menos um quadrimestre letivo. 

 

2.8. Monitores voluntários e monitores alunos da pós-graduação não fazem jus à bolsa 

mensal de monitoria acadêmica. 
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2.9. A atividade de monitoria acadêmica não gerará qualquer vínculo empregatício 

entre a UFABC e o monitor. 

 

3. DAS VAGAS 

 

3.1. O limite máximo de vagas para a monitoria em cada curso é calculado em 

conformidade com a Resolução ConsEPE nº 135, utilizando como base a disponibilidade 

de vagas divulgada no Edital de Ingresso aos Bacharelados Interdisciplinares em 2016. 

 

3.2.  Para o presente Edital fica garantido o pagamento de bolsas da seguinte forma: 

a) Blocos de Disciplinas Obrigatórias dos BIs vinculados ao BC&T = 40 vagas 

b) Blocos de Disciplinas Obrigatórias dos BIs vinculados ao BC&H = 12 vagas 

c) Cursos Específicos com duração de 4 anos = 2 vagas 

d) Cursos Específicos com duração de 5 anos = 3 vagas 

 

3.3. Todos os cursos poderão utilizar monitores voluntários. 

 

3.4. O número mínimo total de bolsas disponibilizadas para outorga durante o ano de 

2016 (para 10 meses letivos) é de 1080, correspondente ao valor constante na proposta 

orçamentária da Pró-Reitoria de Graduação para 2016, submetida à Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional/PROPLADI e aprovada pelo ConsUni. 

 

3.5. Na eventualidade de haver períodos em que o número de monitores alunos de 

graduação selecionados seja superior ao de bolsas disponíveis, esses poderão optar por 

exercer monitoria voluntária ou permanecer no Banco de Candidatos a Monitores, 

aguardando disponibilidade de bolsa. 

 

3.5.1.  Durante o período de outorga, os alunos de graduação em exercício de monitoria 

voluntária terão prioridade sobre os de lista de espera quando da disponibilidade de bolsas, 

seja por desistência ou desligamento, seja por complementação de recursos orçamentários. 

 

4. MODALIDADES 

 

TABELA I - BLOCOS DE DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS DOS BIs 

Eixo: 

Estrutura da 

BIK0102-15 Estrutura da Matéria 

BCK0103-15 Física Quântica  
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Matéria BCS0001-15 Base Experimental das Ciências Naturais 

BCL0308-15 Bioquímica: estrutura, propriedade e funções de 

Biomoléculas 

BCK0104-15 Interações Atômicas e Moleculares 

Eixo: 

Energia 

BCJ0203-15 Fenômenos Eletromagnéticos  

BCJ0204-15 Fenômenos Mecânicos 

BCJ0205-15 Fenômenos Térmicos 

BIJ0207-15 Bases Conceituais da Energia 

Eixo: 

Processos e 

Transformação 

BIL0304-15 Evolução e Diversificação da Vida na Terra 

BCL0306-15 Biodiversidade: Interações entre organismos e ambiente 

BCL0307-15 Transformações Químicas 

Eixo: 

Informação e 

Comunicação 

BCM0505-15 Processamento da Informação 

BIS0005-15 Bases Computacionais da Ciência 

BCM0504-15 Natureza da Informação 

BCM0506-15 Comunicação e Redes 

Eixo: 

Representação e 

Simulação 

BCN0402-15 Funções de uma Variável 

BCN0404-15 Geometria Analítica 

BCN0405-15 Introdução às Equações Diferenciais Ordinárias 

BCN0407-15 Funções de Várias Variáveis 

BIS0003-15 Bases Matemáticas 

BIN0406-15 Introdução à Probabilidade e Estatística 

Eixo: 

Estado, Sociedade 

e Mercado 

BH0101 Estado e Relações de Poder 

BIQ0602-15 Estrutura e Dinâmica Social 

BH01335-15 Formação do Sistema Internacional 

BH01101-15 Introdução à Economia 

BH0103 Pensamento Econômico 

Eixo: 

Pensamento, 

Expressão e 

Significado 

BH0201 Temas e Problemas em Filosofia 

BHP0001-15 Ética e Justiça 

BH0202 Pensamento Crítico 

BIR0004-15 Bases Epistemológicas da Ciência Moderna 

Eixo: BHQ0002-15 Estudos Étnico-Raciais 
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Espaço, Cultura e 

Temporalidade 

BHQ0303-14 Interpretações do Brasil 

BHQ0302-14 Identidade e Cultura 

BHO0001-15 Introdução às Humanidades e Ciências Sociais 

BH0301 Território e Sociedade 

Eixo: 

Ciência, 

Tecnologia e 

Inovação 

BIR0603-15 Ciência, Tecnologia e Sociedade 

BCS0002-15 Projeto Dirigido 

BH0102 Desenvolvimento e Sustentabilidade 

 

Tabela II - CURSOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA VINCULADOS AO BC&T 

Bacharelado em Ciência da Computação 

Bacharelado em Ciências Biológicas 

Bacharelado em Física 

Bacharelado em Matemática 

Bacharelado em Neurociência 

Bacharelado em Química 

Engenharia Aeroespacial 

Engenharia Ambiental e Urbana 

Engenharia Biomédica 

Engenharia de Energia 

Engenharia de Gestão 

Engenharia de Informação 

Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica 

Engenharia de Materiais 

Licenciatura em Ciências Biológicas 

Licenciatura em Física 

Licenciatura em Matemática 

Licenciatura em Química 

 

Tabela III- CURSOS DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA VINCULADOS AO BC&H 

Bacharelado em Ciências Econômicas 

Bacharelado em Filosofia 

Bacharelado em Planejamento Territorial 

Bacharelado em Políticas Públicas 

Bacharelado em Relações Internacionais 

Licenciatura em Filosofia 
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5. INSCRIÇÃO PARA MONITORIA ACADÊMICA 

 

5.1. A inscrição será realizada por meio de preenchimento do formulário de inscrição pelo 

candidato, que será disponibilizado em formato eletrônico, com acesso por meio da página 

da graduação no site da UFABC. 

 

5.1.1. Será aceita somente uma inscrição por candidato. Caso haja mais de uma inscrição 

com o mesmo RA, será considerada válida apenas a última inscrição encaminhada. 

 

5.2. O período de inscrição será das 14:00 horas do dia 11 de janeiro de 2016 até às 10:00 

horas do dia 25 de janeiro de 2016, conforme cronograma a seguir. Não serão aceitas 

inscrições encaminhadas antes ou após esse período. 

 

DATA EVENTO RESPONSÁVEL 

22/12/2015 Publicação Edital 2016 DPAG/PROGRAD 

11/01 a 

25/01/2016 

Inscrições Candidatos 

25/01 a 10/02 Análise das Inscrições DPAG/PROGRAD 

11/02 Inscrições Deferidas DPAG/PROGRAD 

12/02 Interposição de Recursos Candidatos 

15/02 Análise de Recursos Comitê de Monitoria 

16/02 Resultado Final – Composição Banco 

de Candidatos 

DPAG/PROGRAD 

17/02 a 24/02 Seleção de Monitores Coordenadores 

Curso/Disciplina 

29/02 Assinatura de Outorga Candidatos 

 

5.3. No formulário de inscrição, o candidato deverá manifestar suas opções de 

concorrência, preferências de horário e local e concordância em participar como 

voluntário, caso haja insuficiência de bolsas. 

 

5.4. No ato da inscrição, o candidato poderá fazer as seguintes opções: 

 

5.4.1. Se aluno do BC&T: 

a)  opção por um eixo constante na Tabela I dos blocos de disciplinas obrigatórias dos 

BIs; 

b)  opção por um dos cursos de formação específica vinculados ao BC&T (Tabela II). 
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5.4.2. Se aluno do BC&H: 

a)  opção por um eixo constante na Tabela I dos blocos de disciplinas obrigatórias dos 

BIs; 

b)  opção por um dos cursos de formação específica vinculados ao BC&H (Tabela III). 

 

5.4.3. Em qualquer caso, se optar por mais de uma modalidade, o candidato deverá 

indicar a ordem de preferência no formulário de inscrição. 

 

5.4.4. Caso o candidato não manifeste suas opções de forma clara e coerente, será 

alocado conforme a seguinte ordem de prioridade: 

a)  modalidade blocos de disciplinas; 

b)  modalidade curso de formação específica. 

 

5.5.  Para inscrição neste processo seletivo, o candidato deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a)  ser aluno regular de curso de graduação da UFABC; 

b)  em caso de aluno da graduação, ter CA (Coeficiente de Aproveitamento) maior ou 

igual a 2,0 (dois), considerado o último quadrimestre em que tenha conceitos lançados no 

histórico. 

 

5.6. Para inscrição na modalidade de blocos de disciplinas (Tabela I) o candidato 

deverá ter sido aprovado com conceito A ou B em pelo menos duas disciplinas do bloco. 

 

5.6.1. Alunos com conceito “E” poderão se inscrever em disciplinas do bloco. 

 

5.6.2. A critério do coordenador da disciplina, mediante apresentação de justificativa 

escrita, o Comitê de Monitoria Acadêmica poderá autorizar casos excepcionais. 

 

5.7. Os dados informados na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do 

candidato, cabendo ao responsável pela entrevista a confirmação das informações 

prestadas pelo candidato, por meio de seu histórico escolar. 

 

5.7.1. Candidatos que informarem dados incorretos e/ou inverídicos serão eliminados da 

seleção. 
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6. VERIFICAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O BANCO DE CANDIDATOS A 

MONITORES 

 

6.1. A verificação das inscrições com vistas ao deferimento ou indeferimento de alunos 

candidatos a integrarem o Programa de Monitoria no período letivo de 2016 e à formação 

de um Banco de Candidatos a Monitores será feita através da análise do histórico do aluno.  

 

6.2. Os critérios para classificação do Banco de Candidatos a Monitores serão os que 

seguem: 

 

6.2.1.  Para os alunos inscritos nas modalidades Blocos de Disciplinas Obrigatórias dos 

BI’s (Tabela I) serão somados os conceitos das disciplinas do Eixo objeto da monitoria. 

 

6.2.2. Com relação à somatória dos conceitos serão utilizados os valores referência 

constantes na Resolução ConsEPE nº 147, Art. 2º, § 1. 

 

6.2.3. Nos casos de empate será utilizado o Coeficiente de Aproveitamento do Aluno 

(CA). Permanecendo o empate será utilizado o Coeficiente de Progressão (CR). 

 

6.2.4. O ordenamento do cadastro da modalidade especificada no item 6.2.1 dar-se-á por 

ordem decrescente do somatório dos conceitos. 

 

6.3. Para os alunos inscritos nas modalidades Cursos de Formação Específica Vinculados 

ao BC&T (Tabela II) e Cursos de Formação Específica Vinculados ao BC&H (Tabela III), 

o cadastro será feito por ordem decrescente do Coeficente de Aproveitamento do aluno 

(CA).  

 

6.3.1. Nos casos de empate será utilizado o Coeficiente de Progressão (CPK) do aluno no 

BC&T ou BC&H. 

 

7. SELEÇÃO DE MONITORES 

 

7.1. Após a verificação das inscrições, o Banco de Candidatos a Monitores será 

disponibilizado aos coordenadores de curso e/ou aos docentes/coordenadores de disciplina 

interessados em ter monitores, para que façam a seleção de acordo com sua respectiva 

modalidade. 
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7.2. Os candidatos constantes do Banco de Candidatos a Monitores poderão, a critério 

do selecionador, ser convocados para entrevista com o coordenador do curso ou o 

coordenador de disciplina ou docente ou comissões de docentes designados pelo 

coordenador do curso. 

 

7.2.1. Os locais e os horários das entrevistas, quando houver, serão informados pelo 

responsável pela seleção de cada modalidade e divulgados no site da UFABC, na 

página da Graduação. 

 

7.3. Critérios objetivos para seleção dos candidatos constantes do Banco de Candidatos a 

Monitores serão estabelecidos pelo coordenador do curso, ou o coordenador de disciplina, 

ou docente ou comissões de docentes designados pelo coordenador do curso e poderão 

incluir: 

a)  opção declarada pelo aluno; 

b)  CA (Coeficiente de Aproveitamento); 

c)  disponibilidade, considerando horários e locais de atuação; 

d)  número de créditos aprovados; 

e)  matrícula em curso de formação específica; 

f)  reserva de vaga em curso de formação específica; 

g)  conceitos em disciplinas que tenham forte recomendação para o curso; 

h)  desempenho na entrevista. 

 

7.3.1. A definição dos aprovados nas modalidades de inscrição do presente Edital será de 

responsabilidade do coordenador do curso e/ou de disciplina, conforme detalhamento no 

item 10. 

 

7.4.1. O responsável pela seleção deverá registrar os critérios utilizados nas avaliações de 

cada candidato. 

 

7.4.2. O responsável pela seleção deverá enviar à Pró-Reitoria de Graduação os nomes dos 

alunos aprovados, bem como os documentos e registros do processo de seleção. 

 

7.5.  Candidatos com inscrição deferida, mas não aprovados em alguma de suas opções, 

poderão continuar no Banco de Candidatos a Monitores. 

 

7.6. Será permitida a permuta de monitores entre os cursos, a qualquer tempo dentro da 

vigência do presente Edital, caso haja justificativa e consenso dos coordenadores dos 

cursos e concordância dos monitores envolvidos. 
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7.7. Será permitida a permuta de monitores entre as disciplinas de mesmo bloco ou entre 

os blocos de disciplinas, a qualquer tempo dentro da vigência do presente Edital, caso haja 

justificativa e consenso dos coordenadores de disciplinas e concordância dos monitores 

envolvidos. 

 

7.8. Será permitida a cessão de vagas entre os blocos de disciplinas ou entre os cursos 

específicos a qualquer tempo dentro da vigência do presente Edital, caso haja justificativa 

e consenso dos coordenadores de curso envolvidos. 

 

7.9.  Ficará a critério do coordenador de curso/disciplina o preenchimento total das vagas 

ofertadas no presente Edital, levando-se em conta os critérios de seleção por ele definidos, 

bem como o número de inscritos para as vagas. 

 

7.10. A lista dos alunos aprovados será publicada no site da UFABC. 

 

7.11. Após a divulgação dos resultados, os alunos aprovados assinarão o Termo de 

Outorga e iniciarão as atividades. 

 

7.12. O não comparecimento para a assinatura do Termo de Outorga implicará na 

desistência da vaga, exceto no caso de justificativa dentro de um prazo de 5 (cinco) dias 

corridos a partir da data prevista para assinatura. 

 

7.12.1. A análise e o aceite ou não da justificativa serão de responsabilidade do 

Comitê de Monitoria Acadêmica. 

 

8. DA VACÂNCIA 

 

8.1. Havendo desistência de monitor ou desligamento, o coordenador de curso ou 

coordenador de disciplina poderá solicitar a reposição à Prograd, que chamará o aluno 

seguinte na ordem de classificação do Banco de Candidatos a Monitores, conforme a 

modalidade que se inserir.   

 

8.2. Após esgotado o Banco de Candidatos a Monitores para cada modalidade de seleção 

do presente Edital, a Pró-Reitoria de Graduação poderá, antes do início de um novo 

quadrimestre letivo, abrir novos Editais para o preenchimento de vagas remanescentes. 
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9. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 

 

9.1. São atribuições do monitor: 

a)  desenvolver atividades de apoio ao docente que poderão ocorrer em aulas teóricas ou 

práticas, ou em atividades extrassala; 

b)  a critério e sob supervisão e responsabilidade exclusiva do docente da disciplina na 

qual está alocado, auxiliá-lo em tarefas didáticas, inclusive na preparação de aulas 

teóricas, aulas práticas e experimentais, elaboração e correção de material didático e 

atividades/trabalhos dos alunos; 

c)  facilitar o relacionamento entre os alunos e docentes na execução e melhoria do plano 

de ensino-aprendizagem; 

d)  avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, apresentando sugestões 

aos docentes; 

e) auxiliar os alunos em plantões de dúvidas das disciplinas em locais e horários pré- 

determinados pelo docente, observada a disponibilidade de espaços. 

 

9.2. É vetado, em qualquer situação, que o monitor atue como um substituto do docente 

responsável pela disciplina. 

 

10. DEVERES DO MONITOR 

 

10.1. São deveres do monitor: 

a)  participar dos encontros e reuniões sobre o Programa de Monitoria Acadêmica 

promovidos pela Pró-Reitoria de Graduação; 

b)  contribuir, sempre que possível, com informações e experiências que auxiliem o 

desenvolvimento e aprimoramento do Programa; 

c)  apresentar ao coordenador da disciplina e/ou do curso quando for o caso, a proposta de 

seu desligamento do Programa de Monitoria e comunicar este fato à Pró-Reitoria de 

Graduação; 

d)  informar a Pró-Reitoria de Graduação o nome do banco, número da agência e conta 

corrente individual, bem como os documentos pessoais exigidos no ato da assinatura do 

termo de outorga e sempre que requisitado; 

e)  apresentar formulários específicos para controle de frequência e outros documentos 

que fazem parte do Programa de Monitoria Acadêmica, devidamente atestados pelos 

docentes responsáveis; 

f)  conhecer a Resolução ConsEPE nº 135, que trata do Programa de Monitoria 

Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação da UFABC e cumprir as obrigações que lhe 

competem. 

 

10.2. A Pró-Reitoria de Graduação não poderá dar andamento ao pagamento de bolsas 

caso o monitor deixe de cumprir qualquer um dos deveres estabelecidos no Edital. 
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Resolvida a pendência, a concessão dos benefícios será retomada. 

 

11. DA PERMANÊNCIA DO ALUNO NA MONITORIA 

 

11.1. A permanência do aluno na monitoria será condicionada cumulativamente às 

seguintes condições: 

a)  assiduidade nas atividades de monitoria; 

b)  cumprimento das atribuições da monitoria; 

c)  desempenho satisfatório nas atividades de monitoria, sob avaliação do docente da 

turma contemplada com o monitor, ouvido o coordenador da disciplina e/ou curso. 

 

11.2. O aluno monitor que completou o tempo previsto no Termo de Outorga, após a 

entrega das fichas de avaliação e relatórios, fará jus ao Certificado de participação no 

Programa de Monitoria Acadêmica. 

 

11.3. A exclusão do aluno monitor do Programa de Monitoria Acadêmica durante o 

período de outorga dar-se-á: 

a)  em razão do não cumprimento do disposto no item 11.1; 

b)  quando o aluno monitor for desligado do quadro de discentes da UFABC; 

c)  quando o aluno monitor for penalizado com sanções disciplinares de suspensão 

durante o período de outorga; 

d)  quando o aluno monitor trancar matrícula no curso da UFABC durante período letivo 

incluso no período de outorga. 

 

11.4. A desistência não implicará em exclusão de participação em outros processos 

seletivos para o Programa de Monitoria Acadêmica. 

 

11.5. O monitor que for desligado a pedido do coordenador da disciplina e/ou curso por 

motivo previsto no item 11.3, alínea a, não poderá participar novamente do Programa de 

Monitoria Acadêmica da Pró-Reitoria de Graduação. 

 

11.6. A devolução da bolsa recebida por meio do Programa de Monitoria Acadêmica dar-

se-á: 

a) caso o monitor incorra no disposto no item 11.3, e tenha recebido a bolsa 

indevidamente; 

b) se houver acúmulo de bolsas, exceto aquelas disponibilizadas pela Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas da UFABC (PROAP). 
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12. ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES EM RELAÇÃO À MONITORIA 

ACADÊMICA 

 

12.1. Atribuições dos Coordenadores de Disciplinas: 

a)  ser responsável pela seleção dos monitores para as turmas das disciplinas que 

coordena; 

b)  ser responsável pelo ateste de assiduidade e pelos relatórios de avaliação dos 

monitores da disciplina que coordena; 

c) informar imediatamente a Prograd caso venha a desligar algum monitor do 

Programa de Monitoria. 

 

12.1.1. Ao término de cada quadrimestre deverão ser encaminhados à Pró-Reitoria de 

Graduação as fichas de avaliação e relatórios dos monitores, no prazo de 7 (sete) dias úteis 

após o último dia letivo. 

 

12.1.2. Todas as fichas preenchidas serão arquivadas pela Pró-Reitoria de Graduação. 

 

12.2. Atribuições dos Coordenadores dos Bacharelados Interdisciplinares e dos 

Coordenadores dos Cursos de Formação Específica: 

a)  referendar a seleção dos monitores para as disciplinas do curso que coordena; 

b)  assinar os Termos de Outorga e Certificados, conjuntamente com a Pró-Reitoria de 

Graduação; 

c)  ser responsável pelo ateste de assiduidade e pelos relatórios de avaliação dos 

monitores do curso que coordena; 

d)  informar imediatamente a Pró-Reitoria de Graduação caso venha a desligar algum 

monitor do programa. 

 

12.3. Atribuições dos Docentes responsáveis pelo Monitor: 

a)  definir as atividades de monitoria a serem desenvolvidas e seus respectivos horários; 

b)  elaborar juntamente com o coordenador de disciplina e/ou curso os relatórios de 

assiduidade e de avaliação do monitor. 

 

13. Recursos 

 

13.1. O candidato cuja inscrição for indeferida ou que for excluído de alguma de suas 

opções, em qualquer etapa deste processo seletivo, poderá interpor recurso, protocolando 

seu pleito na Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da Prograd no prazo máximo de 1 

(um) dia útil a contar do evento que deseja contestar. 
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13.1.1. O candidato que interpuser o recurso deverá ser claro, consistente e objetivo 

em seu pleito. 

 

13.1.2. Os recursos serão analisados pelo Comitê de Monitoria Acadêmica no prazo de 2 

(dois) dias úteis. 

 

13.1.3. Não será aceito pedido de revisão de recurso já indeferido. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14.1.  Fica facultado à Pró-Reitoria de Graduação o direito de suspender o Programa de 

Monitoria Acadêmica por sua conveniência e oportunidade, em especial na hipótese de 

dotação orçamentária não disponibilizada. 

 

14.2. A inscrição do discente no Programa de Monitoria implica no conhecimento e 

aceitação de todas as condições previstas no presente Edital. 

 

14.3. É vetado ao monitor contemplado com bolsa de monitoria acadêmica o acúmulo com 

outra bolsa, com exceção das Bolsas de assistência estudantil oferecidas pela PROAP. 

 

14.4. O monitor selecionado que estiver recebendo outra bolsa acadêmica da UFABC 

poderá participar das atividades na condição de voluntário, tendo os mesmos deveres e 

atribuições dos demais monitores. 

 

14.5.  O monitor selecionado, caso esteja de acordo, poderá ser alocado em disciplinas 

ministradas na modalidade semipresencial, para a qual receberá treinamento apropriado 

durante o período de monitoria. 

 

14.6. A Pró-Reitoria de Graduação será responsável pela coordenação geral do 

Programa de Monitoria Acadêmica. 

 

14.7. Os casos omissos serão avaliados pelo Comitê de Monitoria Acadêmica, ouvido o 

Pró- Reitor de Graduação. 
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14.8. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação no endereço eletrônico da 

UFABC. 

 

 Santo André, 21 de dezembro de 2015. 

 

 

 

 

José Fernando Queiruga Rey 
Pró-Reitor de Graduação 
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PRÓ-REITORIA DE 
PESQUISA
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7614 

propes@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA PRÓ-REITORIA DE PESQUISA No 13, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Nomeia coordenador da Comissão de 

Biotérios da UFABC. 

 

 

 

A PRÓ-REITORA DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeada pela Portaria da Reitoria n
o
 131, de 09 de março de 

2015, publicada no Diário Oficial da União (DOU) n
o
 46, Seção 2, página 06, de 10 de março de 

2015, no uso de suas atribuições legais, 

 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1o Nomear como coordenadora da Comissão de Biotérios da UFABC, a 

Profa. Dra. Raquel Vecchio Fornari, SIAPE 1893240, CMCC. 

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

 

 

Marcela Sorelli Carneiro Ramos 

Pró-Reitora de Pesquisa 

SIAPE 1640114 
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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 571, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Dispensa o servidor Cláudio Luis de Camargo 

Penteado da função de vice-coordenador do Curso de 

Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais. 

 

 

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:  

 

Dispensar o servidor CLÁUDIO LUIS DE CAMARGO PENTEADO, SIAPE 1545036, da 

função de vice-coordenador do Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais. 

 

 

 

 

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 572, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa a servidora Maria Gabriela Silva Martins 

Cunha Marinho para exercer a função de vice- 

coordenadora do Curso de Pós-Graduação em 

Ciências Humanas e Sociais 

 

 

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 a servidora MARIA GABRIELA SILVA MARTINS CUNHA MARINHO, 

SIAPE 1762338, para exercer a função de vice-coordenadora do Curso de Pós-Graduação em 

Ciências Humanas e Sociais. 

Art. 2° Designar a servidora como substituta eventual da Coordenadora do Curso 

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

regulares da titular. 

 

 

 

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 573, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa a servidora Alessandra Rodrigues de Santana 

para exercer o encargo de substituta da Chefe dos 

Laboratórios Didáticos Úmidos no período de 04 a 

18/01/2016. 

 

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: 

 

Designar a servidora ALESSANDRA RODRIGUES DE SANTANA, SIAPE 1875323, 

para exercer o encargo de substituta da Chefe dos Laboratórios Didáticos Úmidos, código FG-3, 

durante o período de 04 a 18 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

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 574, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa a servidora Erica Terceiro Cardoso Dalanesi 

para exercer o encargo de substituta da Chefe Local 

dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco B no 

período de 04 a 15/01/2016. 

 

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: 

 

Designar a servidora ERICA TERCEIRO CARDOSO DALANESI, SIAPE 2622176, para 

exercer o encargo de substituta da Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco B, 

código FG-4, durante o período de 04 a 15 de janeiro de 2016. 

 

 

 

 

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 575, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa a servidora Bianca Grotti Devora para 

exercer o encargo de substituta da Chefe Local dos 

Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco Alfa no 

período de 04/01 a 06/02/2016. 

 

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: 

 

Designar a servidora BIANCA GROTTI DEVORA, SIAPE 1863713, para exercer o 

encargo de substituta da Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco Alfa, código 

FG-5, durante o período de 04 de janeiro a 06 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

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 576, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa Mônica Cavalcante substituta da Chefe da 

Seção de Controle e Emissão de Documentos e 

Diplomas no período de 04 a 12/01/2016. 

 

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: 

 

Designar a servidora MONICA CAVALCANTE, SIAPE 1876363, para exercer o 

encargo de substituta da Chefe da Seção de Controle e Emissão de Documentos e Diplomas, 

código FG-3, no período de 04 a 12/01/2016. 

 

 

 

 

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 577, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa Leandro Gomes Amaral para exercer o 

encargo de substituto da Chefe da Auditoria  da 

UFABC no período de 04 a 08/01/2016. 

 

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: 

 

Designar o servidor LEANDRO GOMES AMARAL, SIAPE 1690002, para 

exercer o encargo de substituto da Chefe da Auditoria  da UFABC, código CD-4, no período de 

04 a 08/01/2016.  

 

 

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 578, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Designa Luís Rodrigo de Mesquita Tiago para exercer 

o encargo de substituto da Coordenadora do Sistema 

de Bibliotecas no período de 04 a 28/01/2016. 

 

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: 

 

Designar o servidor LUÍS RODRIGO DE MESQUITA TIAGO, SIAPE 2092056, 

para exercer o encargo de substituto da Coordenadora do Sistema de Bibliotecas, código CD-4, 

no período de 04 a 28/01/2016. 

 

 

 

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 Teresinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA SUGEPE Nº 579, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Torna pública a autorização de afastamento para o 

exterior do servidor Fabrício Olivetti de França. 

 

 

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 FABRÍCIO OLIVETTI DE FRANÇA, SIAPE 1932365, para 

participação no congresso “2016 Hawaii International Conference on System Sciences”, em 

Kauai, nos Estados Unidos da América, pelo período de 01 a 10/01/2016, 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 Teresinha · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA SUGEPE Nº 580, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Homologa as Avaliações de Desempenho referentes ao 

Estágio Probatório dos servidores Técnico-

Administrativos em Educação 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: 

 

Homologar as Avaliações de Desempenho referentes ao Estágio Probatório dos 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Fundação Universidade Federal do ABC, 

abaixo relacionados, considerando-os aprovados: 

 

Nº NOME SIAPE VIGÊNCIA 

1 ALESSANDRA MONTEIRO DINIZ 2759439 29/05/2015 

2 ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS 1982394 03/12/2015 

3 CANDIDO TIEPO JUNIOR 1982396 13/12/2015 

4 CLARISSA DE FRANCO 1977185 28/11/2015 

5 FELIPE DANTAS FERREIRA 2826160 08/12/2015 

6 FELIPE VASCONCELLOS DE SIQUEIRA 1982402 21/12/2015 

7 ROSANA CAMARGO SIEIRO 1974673 23/11/2015 

 

 

 

Mauricio Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Corregedoria-seccional 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7573 
corregedoria@ufabc.edu.br 

 

PORTARIA DA CORREGEDORIA Nº 03, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

Prorroga o prazo para conclusão dos trabalhos da 
Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para 
apuração dos atos e fatos que constam do processo 
administrativo disciplinar nº 23006.001780/2015-45. 
 

 

O CORREGEDOR-SECCIONAL PRO-TEMPORE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC), designado pela Portaria da SUGEPE nº 421, de 27 de outubro 
de 2015, publicado no Boletim de Serviço nº 507, página 543, de 03 de novembro de 2015, no 
uso de suas atribuições legais, 
 

RESOLVE: 

 
Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 04 de janeiro de 2016, o 

prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para 
apuração dos atos e fatos que constam do processo administrativo disciplinar nº 
23006.001780/2015-45, instituída pela Portaria da Corregedoria Nº 01, de 05 de Novembro de 
2015, publicada no Boletim de Serviço da UFABC nº 508, de 06 de novembro de 2015.  

 
 

 

 

Armando Franco 
Corregedor-seccional pró-tempore da UFABC 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7940 

secretariacecs@ufabc.edu.br 

 

 
 

 

 

ERRATA DA PORTARIA CECS Nº 45, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015, PUBLICADA 

NO BOLETIM DE SERVIÇO Nº 504, DE 20 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

Onde se lê: 

   

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

Relações Internacionais na Comissão Permanente de Pesquisa do CECS (CPPCECS), conforme 

segue: 

 

Leia-se: 

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

Políticas Públicas na Comissão Permanente de Pesquisa do CECS (CPPCECS), conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

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 

Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior 

da UFABC  
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangú · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7637 

comissao.vagas@ufabc.edu.br 

 

 

ATO DECISÓRIO COMISSÃO DE VAGAS Nº 12, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

A COMISSÃO DE VAGAS DE CONCURSOS PARA DOCENTES PARA O 

MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFABC, no uso de suas atribuições e considerando: 

 

 o disposto na Resolução ConsUni nº 150, de 26 de fevereiro de 2015; 

 o Edital de Homologação de Resultados nº 172/2015; 

 o Ato Decisório Comissão de Vagas nº 11, de 27 de novembro de 2015; e 

 as deliberações ocorridas em reunião realizada no dia 17 de dezembro de 

2015, 

 

DECIDE: 

 

Art. 1º Aprovar a expansão de vagas do Edital 29/2015, Área Matemática / 

Subárea Análise, Álgebra, Geometria-Topologia, Probabilidade, de três para quatro vagas.  

 

Art. 2º Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Presidente em exercício 
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Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior 

da UFABC  
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangú · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7637 

comissao.vagas@ufabc.edu.br 

 

 

ATO DECISÓRIO COMISSÃO DE VAGAS Nº 13, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

A COMISSÃO DE VAGAS DE CONCURSOS PARA DOCENTES PARA O 

MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFABC, no uso de suas atribuições e considerando: 

 

 o disposto na Resolução ConsUni nº 150, de 26 de fevereiro de 2015; e 

 as deliberações ocorridas em reunião realizada no dia 17 de dezembro de 

2015; 

 

 

DECIDE: 

 

Art. 1º  Aprovar a redistribuição do professor Carlos Eduardo Ribeiro, da 

Universidade Federal de São Paulo para a Universidade Federal do ABC – Centro de Ciências 

Naturais e Humanas – Área de Filosofia. 

 

Art. 2º  Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 

de Serviço da UFABC. 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Presidente em exercício 
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Fundação Universidade Federal do ABC 

Comissão de Vagas de Concursos para Docentes para o Magistério Superior 

da UFABC  
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ATO DECISÓRIO COMISSÃO DE VAGAS Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

A COMISSÃO DE VAGAS DE CONCURSOS PARA DOCENTES PARA O 

MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFABC, no uso de suas atribuições e considerando: 

 

 o disposto na Resolução ConsUni nº 150, de 26 de fevereiro de 2015; e 

 as deliberações ocorridas em reunião realizada em 17 de dezembro de 2015; 

 

 

DECIDE: 

 

Art. 1º  Aprovar a redistribuição do professor João Henrique Ghilardi Lago, da 

Universidade Federal de São Paulo para a Universidade Federal do ABC – Centro de Ciências 

Naturais e Humanas – Área de Química. 

 

Art. 2º  Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 

de Serviço da UFABC. 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Presidente em exercício 
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ATO DECISÓRIO COMISSÃO DE VAGAS Nº 15, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

A COMISSÃO DE VAGAS DE CONCURSOS PARA DOCENTES PARA O 

MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFABC, no uso de suas atribuições e considerando: 

 

 o disposto na Resolução ConsUni nº 150, de 26 de fevereiro de 2015; 

 a Chamada Pública nº 001/2014, de 30 de outubro de 2014 ; e 

 as deliberações ocorridas em reunião realizada no dia 17 de dezembro de 

2015, 

 

DECIDE: 

 

Art. 1º  Aprovar a redistribuição da professora Maria Livia de Tommasi, da 

Universidade Federal Fluminense – oriunda do processo da Chamada Pública nº 001/2014 - para 

a Universidade Federal do ABC – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 

Aplicadas – Área de Políticas Públicas.  

 

Art. 2º  Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 

de Serviço da UFABC. 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Presidente em exercício 
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ATO DECISÓRIO COMISSÃO DE VAGAS Nº 16, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

A COMISSÃO DE VAGAS DE CONCURSOS PARA DOCENTES PARA O 
MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFABC , no uso de suas atribuições e considerando: 

 
� o disposto na Resolução ConsUni nº 150, de 26 de fevereiro de 2015; 

� a Chamada Pública nº 001/2014, de 30 de outubro de 2014 ; e 

� as deliberações ocorridas em reunião realizada no dia 17 de dezembro de 
2015, 

 

DECIDE: 
 
Art. 1º  Aprovar a redistribuição do professor Luciano Avallone Bueno, da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco – oriundo do processo da Chamada Pública nº 
001/2014 - para a Universidade Federal do ABC – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 
Sociais Aplicadas.  

 

Art. 2º  Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no Boletim 
de Serviço da UFABC. 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 
Presidente em exercício 
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ATO DECISÓRIO COMISSÃO DE VAGAS Nº 17, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2015. 

 

 

A COMISSÃO DE VAGAS DE CONCURSOS PARA DOCENTES PARA O 
MAGISTÉRIO SUPERIOR DA UFABC , no uso de suas atribuições e considerando: 

 
� as deliberações ocorridas em reunião realizada no dia 17 de dezembro de 

2015, 
 

 

DECIDE: 
 
Art. 1º  Aprovar o Calendário da Comissão de Vagas conforme anexo.  
 

 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 
Presidente em exercício 
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Calendário Comissão de Vagas de Concursos para Docentes do 
Magistério Superior 2016 

Mês Data Evento 

Fevereiro 

19 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

22 Envio da pauta 

25 Reunião 

Março 

24 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

28 Envio da pauta 

31 Reunião 

Abril 

20 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

25 Envio da pauta 

28 Reunião 

Junho 

17 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

20 Envio da pauta 

23 Reunião 

Julho 

22 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

25 Envio da pauta 

28 Reunião 

Agosto 

19 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

22 Envio da pauta 

25 Reunião 

Setembro 

23 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

26 Envio da pauta 

29 Reunião 

Outubro 

21 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

24 Envio da pauta 

27 Reunião 

Novembro 

18 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

21 Envio da pauta 

24 Reunião 

Dezembro 

9 Prazo limite para o envio de sugestões para a próxima reunião 

12 Envio da pauta 

15 Reunião 

As reuniões terão início às 14h30. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Seção de Comissões 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7088 

secretaria.cetic@ufabc.edu.br 

 

 

Sinopse da V sessão ordinária de 2015 do CETIC 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da V reunião ordinária de 

2015 do Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação (CETIC), realizada 

em 02 de dezembro de 2015, às 16:00 horas na sala de reuniões da Reitoria - Câmpus Santo 

André da UFABC - Bloco A - Torre 1 - 1º andar. 

 

Presentes: 

Presidente: Dácio Roberto Matheus 

Coordenador Geral do NTI: Ricardo Mussini 

Representante do CMCC: Gustavo Sousa Pavani 

Representante do CECS (suplente): Filipe Ieda Fazanaro 

Representante do CCNH: Mauricio Coutinho Neto 

Representante PROGRAD: Luciano Soares da Cruz 

Representante PROPLADI: Alda Maria Napolitano Sanchez 

Representante TA: David Ratcov da Silva 

Administrador do CETIC: Rafael Rondina 

 

 

Pauta: 

 

Expediente: 

 

 Apresentação do plano de implantação do Escritório de Processos do NTI. (David 

Ratcov). 

 

 

David Ratcov inicia a apresentação que consolida o estudo realizado desde o início do presente 

ano em conjunto com e empresa de consultoria Deloitte, que colaborou na construção da 

metodologia e mapeamento dos principais processos no NTI. 

 

Explica que o plano de implantação do Escritório de Processos do Núcleo de Tecnologia da 

Informação (EP do NTI) da UFABC é o resultado do amadurecimento da Instituição para essa 

modalidade de gestão, como preconiza o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

UFABC.  

 

Fala sobre princípios para que a gestão universitária mantenha os seus processos administrativos 

em constante melhoria, além de pontuar os benefícios e impactos decorrentes desta gestão por 

processos. Destaca que o EP quer atuar basicamente como prestador de serviços, sendo estes 

divididos em serviços de melhoria contínua e serviços de gestão do dia-a-dia, além de outros 

serviços. 
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David comenta sobre o trabalho colaborativo, destacando os seguintes resultados obtidos: 

 Mapeamento de 16 fluxos/processos considerados os mais importantes do NTI; 

 Realização de 11 workshops de validação; 

 Participação de 30% dos servidores do NTI nos treinamentos. 

 

Na sequência fala do plano de execução do plano de implantação EP-NTI com as suas fases de 

implantação. 

 

Prof. Dácio comenta a importância de compreender e delimitar o que são os processos do NTI e 

o que são os processos da UFABC em geral. Pontua que a gestão de processos, ligado à gestão 

da qualidade, está além das questões de TI. E lembra que neste momento há um grande processo 

em andamento que é a implantação do Sistema Integrado de Gestão (SIG).  

Ressalta, ainda, que o CETIC não tem a função de definir a estrutura e o modo de funcionamento 

do NTI. 

 

Mussini comenta que, conforme relatório do GT NTI de 2013, foram relacionados os seguintes 

assuntos de maior carência no NTI: 1) Escritório de Processos; 2) Escritório de Projetos; 3) Área 

de Segurança da Informação. E considerou-se uma contratação já existente no NTI que visava a 

consultoria da Deloitte, e que poderia ser utilizada de duas maneiras: Mapear os processos de 

toda UFABC de forma superficial, ou mapear os processos do NTI de forma mais profunda, 

tendo sido esta última a opção escolhida, no sentido de que assim o NTI adquiriria esta expertise. 

 

A Deloitte sugere como passo prioritário a implantação da Central de Serviços, e Mussini 

comenta que já há trabalhos iniciados para este objetivo, além de trabalhos em andamento sobre 

o Escritório de Projetos e sobre a área de Segurança da Informação.  

Mussini reitera que atualmente o NTI tem que focar no trabalho de mapeamento de processos 

realizado internamente no NTI, e em paralelo, utilizar o conhecimento adquirido com a Deloitte, 

para apoiar a implementação do SIG quando do mapeamento das áreas. 

 

Alda pondera a separação sobre os grandes processos. Durante o projeto Mapeamento de 

Processos, elaborado e coordenado pela Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional, pela Auditoria Interna e pelo Arquivo Central, então lotado na Secretaria Geral, 

que consistiu capacitação de servidores em mapeamento e modelagem de processos, houve a 

identificação de uma árvore preliminar de processos da UFABC, que tinha um núcleo com 

processos internos do NTI e outros processos relativos ao oferecimento de serviços de TI, sendo 

que cada um deles era considerado de forma distinta. 

 

Alda reforça que a lógica do mapeamento de processos tem como objetivo a otimização do 

trabalho que deve gerar um impacto na gestão institucional. E é a partir da homologação de um 

processo que se cria um vínculo institucional, que demanda tempo, esforço e mudanças na 

cultura organizacional. Alda exemplifica que dentre as IFES, a UFRGS é a única que atualmente 

tem um Escritório de Processos em funcionamento. 

Complementa que a implantação do SIG abre muitas frentes de processos, e afirma a sabedoria 

da ocasião em aproveitar um movimento de implantação de um sistema integrado de gestão, que 

já era um gargalo da Instituição, para fazer uma revisão de seus procedimentos. 
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Prof. Dácio reitera que o plano atual é usar o SIG como um alavancador que levará o NTI e a 

ProPlaDI até as áreas pra rever seus processos. 

 

Mussini comenta a importância de umas das principais premissas da implantação do SIG no 

trabalho de mapeamento de processos no NTI que é não mudar o sistema, mas sim a UFABC, ou 

seja, o NTI precisa ter a compreensão dos processos disponibilizados pelo SIG, e assim, adequar 

o processo da UFABC naqueles moldes. 

Prof. Pavani ressalta que, independente de onde se localize o Escritório de Processos, é 

importante documentar todos os passos de qualquer tipo de implementação realizada, sendo, 

também, o próprio mapeamento de processos, um processo que precisa ser formalizado. 

Alda concorda com a necessidade do rigor da documentação sistematizada no mapeamento de 

processos a partir do SIG, e comenta que não há uma documentação no que se refere ao 

procedimento do fluxo de trabalho, e isso gera uma despersonificação.  

Reforça a inquestionável ligação do NTI com o assunto mapeamento de processos, mas avalia 

que a Instituição como um todo tem que se apropriar sobre o tema enquanto gestão para além das 

ferramentas de TI.  

 

Prof. Dácio comenta a importância em concentrar esforços atuais para atender as demandar das 

áreas que necessitem de ferramentas do NTI, como a Central de Serviços, e focar na implantação 

do SIG. 

 

Prof. Luciano expõe a preocupação da ProGrad com a transição de dados do SIE para SIG. 

Alda comenta que estas questões já foram levantadas junto ao Comitê de Implantação do SIG e 

estão sendo contempladas. 

 

Nada mais a ser discutido, a reunião foi encerrada às 18h20. 
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