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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - ConsEPE
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7636/7632/7635
conselhos.superiores@ufabc.edu.br

RESOLUÇÃO CONSEPE N° 205, DE 20 DE JANEIRO DE 2016
Aprova a revisão do plano do programa de
pós-graduação em Ensino, História e
Filosofia das Ciências e da Matemática,
revoga e substitui a Resolução ConsEP nº
48.

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
(ConsEPE) da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no
uso de suas atribuições e considerando:
as deliberações ocorridas na IX sessão ordinária da Comissão de
Pós-Graduação (CPG), realizada em 16 de novembro de 2015; e
as deliberações ocorridas em sua XI sessão ordinária, realizada
em 8 de dezembro de 2015,
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a revisão do Plano do Programa de pós-graduação em
Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática.
Art. 2º Esta Resolução revoga e substitui a Resolução ConsEP nº 48, de
28 de dezembro de 2009.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação no
Boletim de Serviço da UFABC.


3URJUDPDGHSyVJUDGXDomRHP(QVLQR+LVWyULDH)LORVRILDGDVFLHQFLDVHGD
0DWHPiWLFD


Klaus Capelle
Presidente
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PRÓ-REITORIA DE
ADMINISTRAÇÃO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Administração
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580· Fone: (11) 3356-7553
proad@ufabc.edu.br

PORTARIA DA PROAD Nº 016, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.
Designa Ricardo Soares de Lima como fiscal da
Contratação

da

concessionária

–

SABESP

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo.
O

PRÓ-REITOR

DE

ADMINISTRAÇÃO

SUBSTITUTO

DA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria
da Reitoria nº 156 de 18 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº
37 de 21 de fevereiro de 2014, seção 2, página 12, 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 o servidor Ricardo Soares de Lima, SIAPE nº 2876306, para
responder como Fiscal Responsável pelo Contrato de Adesão, firmado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa SABESP – COMPANHIA DE
SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, processo 23006.001876/201341, tendo como substituta a servidora Claudia Polimeno, SIAPE nº 1824140.

José Carlos Dugo
Pró-reitor de Administração Substituto
Portaria UFABC nº 156 de 18 de fevereiro de 2014.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Administração
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580· Fone: (11) 3356-7553
proad@ufabc.edu.br

PORTARIA DA PROAD Nº 017, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.
Designa

Claudia

Contratação

da

Polimeno

como

concessionária

fiscal

da

Eletropaulo

Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
O

PRÓ-REITOR

DE

ADMINISTRAÇÃO

SUBSTITUTO

DA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria
da Reitoria nº 156 de 18 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº
37 de 21 de fevereiro de 2014, seção 2, página 12, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 230 de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69 de 13 de abril
de 2015, seção 1, página 19, e pela Portaria da Pró-reitoria de Administração nº 108 de 17 de
abril de 2015, publicada no DOU nº 74 de 20 de abril de 2015, seção 1, página 30, no uso das
atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Designar a servidora Claudia Polimeno, SIAPE nº 1824140, para responder
como Fiscal Responsável pelo Contrato de Adesão, firmado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, processo 23006.002035/2013-51 tendo como
substituto o servidor Celso Carlos Soares Spuhl, SIAPE nº 1941076.

José Carlos Dugo
Pró-reitor de Administração Substituto
Portaria UFABC nº 156 de 18 de fevereiro de 2014
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Administração
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580· Fone: (11) 3356-7553
proad@ufabc.edu.br

PORTARIA DA PROAD Nº 018, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.
Designa

Claudia

Polimeno

como

fiscal

da

Contratação da concessionária SEMASA – Serviço
Municipal de Saneamento Ambiental de Santo
André.
O

PRÓ-REITOR

DE

ADMINISTRAÇÃO

SUBSTITUTO

DA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria
da Reitoria nº 156 de 18 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº
37 de 21 de fevereiro de 2014, seção 2, página 12, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 230 de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69 de 13 de abril
de 2015, seção 1, página 19, e pela Portaria da Pró-reitoria de Administração nº 108 de 17 de
abril de 2015, publicada no DOU nº 74 de 20 de abril de 2015, seção 1, página 30, no uso das
atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Designar a servidora Claudia Polimeno, SIAPE nº 1824140, para responder
como Fiscal Responsável pelo Contrato de Adesão, firmado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa SEMASA – SERVIÇO MUNICIPAL
DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ, Processo 23006.002036/2013-04
tendo como substituto o servidor Celso Carlos Soares Spuhl, SIAPE nº 1941076.

José Carlos Dugo
Pró-reitor de Administração Substituto
Portaria UFABC nº 156 de 18 de fevereiro de 2014
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Administração
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580· Fone: (11) 3356-7553
proad@ufabc.edu.br

PORTARIA DA PROAD Nº 019, DE 25 DE JANEIRO DE 2016.
Designa Ricardo Soares de Lima como fiscal da
Contratação

da

concessionária

Eletropaulo

Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
O

PRÓ-REITOR

DE

ADMINISTRAÇÃO

SUBSTITUTO

DA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria
da Reitoria nº 156 de 18 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº
37 de 21 de fevereiro de 2014, seção 2, página 12, 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 o servidor Ricardo Soares de Lima, SIAPE nº 2876306, para
responder como Fiscal Responsável pelo Contrato de Adesão, firmado entre a FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, processo 23006.002034/2013-51, tendo como
substituta a servidora Claudia Polimeno, SIAPE nº 1824140.

José Carlos Dugo
Pró-reitor de Administração Substituto
Portaria UFABC nº 156 de 18 de fevereiro de 2014
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Administração
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580· Fone: (11) 3356-7553
proad@ufabc.edu.br

PORTARIA DA PROAD Nº 020, DE 26 DE JANEIRO DE 2016.

Designa os servidores Lucas Ribeiro Torin, Eric
Ribeiro, Celso Carlos Soares Spuhl e Aparecido
Sturaro como fiscais das Atas SRP n° 11 a 17/2016.

O

PRÓ-REITOR

DE

ADMINISTRAÇÃO

SUBSTITUTO

DA

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria
da Reitoria nº 156 de 18 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº
37 de 21 de fevereiro de 2014, seção 2, página 12, 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 os servidores Lucas Ribeiro Torin, SIAPE nº 1736225, Eric Ribeiro,
SIAPE nº 1793037, Celso Carlos Soares Spuhl, SIAPE nº 1941076 e Aparecido Sturaro,
SIAPE n° 1668006, para responderem como Fiscais Responsáveis pelas Atas de SRP n° 11 a
17/2016, processo 23006.001308/2015-11, firmadas entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC e as empresas abaixo relacionadas, tendo como substitutos os servidores
Fabiana Carlos Pinto de Almeida, SIAPE nº 1669162, Fabio Massayuki Uehara, SIAPE nº
2093830, José Augusto Pires de Abreu, SIAPE nº 2217999 e Claudia Polimeno, SIAPE nº
1824140.
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ATA Nº

EMPRESA

11/2016

Suprema Comércio e Serviço Ltda – ME

12/2016

WZ União Montagem e Instalações Industriais Ltda – EPP

13/2016

RR Vision Comercial Ltda – ME

14/2016

Licitare Produtos, Materiais e Serviços Ltda – EPP

15/2016

MBR Comércio de Material Elétrico Ltda – ME

16/2016

PHG Eletro Eletrônicos Ltda – EPP

17/2016

Lig - Soluções Empresariais Integradas Ltda - ME

José Carlos Dugo
Pró-reitor de Administração Substituto
Portaria UFABC nº 156 de 18 de fevereiro de 2014
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação.
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580
ppg.informacao@ufabc.edu.br

EDITAL Nº 001/2016
Normas do Processo Seletivo para o Programa de PósGraduação em Engenharia da Informação, referente ao
ingresso no 2º quadrimestre do ano de 2016 do Curso
de Doutorado.

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da Universidade Federal do
ABC (UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para
ingresso no Curso de Doutorado stricto sensu com início previsto para o mês de junho de
2016 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 A Comissão de Seleção responsável pela condução do processo será formada pelos
professores Luis Paulo Barbour Scott (Siape 1563992), João Henrique Kleinschmidt
(Siape 1603840), Aline de Oliveira Neves Panazio (Siape 1544392), Celso Setsuo
Kurashima (Siape 1545367), Francisco José Fraga da Silva (Siape 01545987) e Luiz
Henrique Bonani do Nascimento (Siape 1669196).
1.2 Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos devem comprovar, na ocasião da
solicitação de inscrição, a obtenção do título de Mestre (Mestrado Stricto Sensu) reconhecido
pelo MEC, em qualquer área de conhecimento, até a data da matrícula no curso.
1.3 A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) pré-projeto de pesquisa; (2) análise
de currículo e (3) entrevista.
1.4 Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
1.5 A condução do processo seletivo será supervisionada pela Coordenação da Pós-Graduação
em Engenharia da Informação da UFABC, doravante denominada simplesmente Coordenação.

Boletim de Serviço n° 527 - 26 de janeiro de 2016

Página 15

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
2.1 O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das
aulas para o 2º quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir:
01/02/16 a 29/02/16

Prazo de inscrição
Divulgação
indeferidas

das

inscrições

deferidas

e 15/03/16

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 16 a 20/03/16
(1)
Resultado dos recursos das inscrições (1)

21/03/16

Entrega do pré-projeto de pesquisa

Até 30/03/2016

Realização da entrevista

04 e 05/04/16 (em local e horário a serem
divulgados no resultado das inscrições)

Divulgação do resultado parcial (2)

11/04/16

Prazo para recurso do resultado parcial (2)

12/04/16 a 16/04/16

Divulgação do resultado parcial (3)

18/04/16

Prazo para recurso do resultado parcial (3)

19/04/16 a 23/04/16

Divulgação do resultado final

25/04/16

Matrícula

31/05/16 e 01/06/16

Início das aulas

06/06/16

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1 Serão oferecidas 04 (quatro) vagas para o Curso de Doutorado.

2
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4. DA INSCRIÇÃO
4.1 Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá encaminhar pelo e-mail de
inscrição as cópias dos documentos listados abaixo, conforme a solicitação. A falta de qualquer
desses documentos e do atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento da
inscrição:
I.
Formulário de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado na página oficial do
Programa na internet (http://posinfo.ufabc.edu.br – Link Admissão);
II.
Formulário de aceite de orientação preenchida e assinada pelo candidato e pelo
orientador, disponibilizado na página do Programa na internet (http://posinfo.ufabc.edu.br –
Link Admissão);
III.
Cópias dos documentos de identidade do candidato:
a) RG, CPF, para brasileiros;
b) RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do
passaporte).
IV.

Cópia do histórico escolar da graduação e mestrado;

V.

Cópia do Currículo Lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br);

VI.
Cópia do Diploma de Graduação e Mestrado, ou Atestado com previsão de sua conclusão
até a data de matrícula no Programa;
Parágrafo único - Não há necessidade de revalidação de diploma para fins de estudo, de acordo
com o Parecer CNE/CES nº 143/2014, de 08/05/2014.
VII. Duas cartas de recomendação (modelo livre) – que deverão ser enviadas para o e-mail
institucional do Programa (ppg.informacao@ufabc.edu.br), diretamente pelos recomendantes,
sem cópia ao candidato;
VIII. Pré-projeto de pesquisa que deve ter no máximo 5 (cinco) páginas. Apenas esse
documento poderá ser entregue no máximo até 30/03/2016, de acordo com o item 5.3.
4.2 Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades
especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem enviar
atestado médico ou comprovação. A indicação de equipamentos necessários para a realização
das etapas do Processo Seletivo (conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para

3

Boletim de Serviço n° 527 - 26 de janeiro de 2016

Página 17

viabilizar a disponibilidade dos mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de
atendimento será comunicada ao candidato via e-mail.
4.3 Cada um dos documentos citados (item I a VII) deverá ser enviado em PDF, em um único
arquivo
compactado
(.zip
–
com
no
máximo
5Mb),
para
o
e-mail
selecaoinf2016.2@ufabc.edu.br com assunto: “Inscrição – Doutorado – Eng. da Informação nome completo do candidato”.
4.4 É importante que o candidato que queira usufruir de bolsa de estudos assinale esta opção no
formulário de inscrição, sendo que a opção ou não por bolsa de estudos não influirá no processo
seletivo.
4.5 Em caso de aprovação em todas as fases do processo seletivo, a opção por bolsa de estudos
exige dedicação integral e exclusiva do aluno.
4.6 Depois de efetivada a inscrição, não será aceita qualquer solicitação de alteração das
informações declaradas pelo candidato.
4.7 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Comissão de Seleção o direito de excluir do processo seletivo o candidato
que não preencher os formulários de forma completa e correta ou que fornecer dados
comprovadamente inverídicos.
4.8 A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições dos candidatos que apresentarem
a documentação em conformidade com este Edital no período estipulado.
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1 Os seguintes critérios serão utilizados durante o processo de análise e seleção dos candidatos:
(1) pré-projeto de pesquisa; (2) análise de currículo e (3) entrevista.
4
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5.2 O pré-projeto de pesquisa deve ter no máximo 5 páginas e será avaliado considerando os
seguintes critérios:
I.

Adequação e relevância à proposta do Programa e à respectiva Linha de Pesquisa;

II.

Fundamentação teórica e bibliografia consistentes;

III.

Viabilidade dos objetivos;

IV.

Adequação do problema proposto aos objetivos de uma Tese de Doutorado.

5.3 O pré-projeto de pesquisa deverá ser entregue por meio eletrônico para o e-mail institucional
do programa (ppg.informacao@ufabc.edu.br) até o dia 30 de março de 2016.
5.4 A entrevista, avaliação do currículo e arguição serão realizadas por uma banca de docentes
do Programa.
5.5 Os horários e instruções específicas das entrevistas serão divulgados na página eletrônica do
Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação (http://posinfo.ufabc.edu.br).
5.6 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
I.
Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital;
II.

Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da seleção;

III.

Não estiver presente para a realização da entrevista na data, horário e local especificado;

6. DO RESULTADO
6.1 O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme
item 3) O resultado será publicado na página do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da
Informação na internet, no endereço (http://posinfo.ufabc.edu.br).

5
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7. DOS RECURSOS
7.1 Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE
para
o
e-mail
institucional
do
Programa
(ppg.informacao@ufabc.edu.br). Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do
aqui indicado, não serão acatadas.
8. DA MATRÍCULA
8.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria de
Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em local a
ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/.
8.2 A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do procurador.
8.3 Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os documentos
indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/, bem como atender as solicitações e
observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2016.
9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
9.1 Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as solicitarem
assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de inscrição, poderão
concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do Programa. Caso haja
disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições previstas no item 3 deste
Edital.
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10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1 Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção
ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação.
10.2 Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o
Regimento dos Programas de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia da Informação da Universidade Federal do ABC (disponíveis em:
http://propg.ufabc.edu.br e http://posinfo.ufabc.edu.br).
10.3 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia da Informação (http://posinfo.ufabc.edu.br).
10.4 DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
ppg.informacao@ufabc.edu.br (institucional do Programa).

Luis Paulo Barbour Scott
(Siape 1563992)
Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia da Informação
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ANEXO 1
Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da
Universidade Federal do ABC.
Orientador

Linha de pesquisa principal

Aline de Oliveira Neves Panazio
E-mail: aline.panazio@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais em
Comunicações

Carlos Alberto Kamienski

Redes de Comunicação

E-mail: cak@ufabc.edu.br
Celso Setsuo Kurashima
E-mail: celso.kurashima@ufabc.edu.br
Filipe Ieda Fazanaro
E-mail: filipe.fazanaro@ufabc.edu.br
Francisco José Fraga da Silva

Processamento de Sinais
Audiovisuais
Processamento de Sinais em
Comunicações

E-mail: francisco.fraga@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais
Audiovisuais

Gustavo Souza Pavani

Redes de Comunicação

E-mail: gustavo.pavani@ufabc.edu.br
Helio Waldman

Redes de Comunicação

E-mail: helio.waldman@ufabc.edu.br
João Henrique Kleinschmidt

Redes de Comunicação

E-mail: joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br
João Ricardo Sato

Inteligência Artificial

E-mail: joao.sato@ufabc.edu.br
Luis Paulo Barbour Scott

Inteligência Artificial

E-mail: luis.scott@ufabc.edu.br
8
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Luiz Alberto Luz de Almeida
E-mail: luiz.almeida@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais
Audiovisuais

Luiz Henrique Bonani

Redes de Comunicação

E-mail: luiz.bonani@ufabc.edu.br
Marcelo Zanchetta do Nascimento
Universidade Federal de Uberlândia – UFU

Processamento de Sinais
Audiovisuais

E-mail: marcelo.nascimento@ufabc.edu.br
Marcio Eisencraft

Processamento de Sinais em
Comunicações

Universidade de São Paulo – USP
E-mail: marcio.eisencraft@ufabc.edu.br
Murilo Bellezoni Loiola

Redes de Comunicação

E-mail: murilo.loiola@ufabc.edu.br
Nunzio Marco Torrisi

Redes de Comunicação

E-mail: nunzio.torrisi@ufabc.edu.br
Ricardo Suyama
E-mail: ricardo.suyama@ufabc.edu.br

Processamento de Sinais em
Comunicações

Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos
orientadores disponíveis podem ser obtidas no endereço eletrônico http://posinfo.ufabc.edu.br/.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Energia
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP.
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0085/0086/0087
pgene@ufabc.edu.br
CNPJ: 07.722.779/0001-06

EDITAL Nº 001/2016
Normas do Processo Seletivo para o Programa
de Pós-Graduação em Energia referente ao
ingresso no segundo quadrimestre do ano de
2016.

O Programa de Pós-Graduação em Energia (PGENE) da Universidade Federal do ABC
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso nos
cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico, stricto sensu, com início previsto para junho de
2016 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de candidatos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação
do Programa, a qual será presidida pelo servidor docente Gilberto Martins– Siape 1548098,
sendo seus demais membros titulares os servidores docentes Sérgio Ricardo Lourenço – Siape
2605733, Marcelo Modesto da Silva – Siape 1600874 e Julio Carlos Teixeira – Siape
1671344.
1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise dos documentos constantes
descritos na seção 5.2 e ANEXO 2 do presente edital e de entrevista com os candidatos(as).
1.3. É requisito para o ingresso no curso de Mestrado ou Doutorado em Energia da UFABC a
indicação de um orientador pertencente ao quadro de orientadores credenciados no programa
(ANEXO I) com sua ciência manifesta, por meio de carta de aceite.
1.4. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas é apresentado abaixo:
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EVENTO

DATA

Prazo de inscrição

01 a 29/02/2016

Divulgação das inscrições homologadas e motivos do 15/03/2016
indeferimento
Prazo para recurso das inscrições indeferidas

16 a 20/03/2016

Resultado dos recursos das inscrições

21/03/2016

Período de análises e realização das entrevistas

22/03/2015 a 08/04/2016

Divulgação da lista de aprovados

11/04/2016

Prazo para recurso da lista de aprovados

12 a 16/04/2016

Divulgação do resultado final

25/04/2016

Matrícula

31/05 e 01/06/2016

Início das aulas

06/06/2016

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1. Serão oferecidas até 20 vagas de Mestrado. O número de vagas a ser preenchido será
função da existência de candidatos classificados nos termos do presente Edital e da
disponibilidade do professor orientador.
3.2. Serão oferecidas até 10 vagas de Doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer
alteração em função da existência de candidatos classificados nos termos do presente Edital e
da disponibilidade do professor orientador.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Para inscrever-se no processo seletivo, o candidato deverá apresentar os seguintes
documentos:
2
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I
Ficha
de
inscrição
devidamente
preenchida
(disponível
em:
http://propg.ufabc.edu.br/formulario/ -> ficha de inscrição para processos seletivos ->
alunos regulares);
II - Cópias dos documentos de identidade do candidato:
a) RG, CPF, para brasileiros;
b) RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do
passaporte das páginas que contenham os dados pessoais e possíveis “vistos” de viagem);
III - Cópia do histórico escolar de graduação;
IV - Caso tenha cursado algum programa de pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de
conclusão e respectivo(s) histórico(s);
V - Currículo completo do candidato da plataforma Lattes (disponível em: http://lattes.cnpq.br);
VI - Duas cartas de recomendação segundo formato existente no sítio do PGENE da UFABC
(http://pgene.ufabc.edu.br), para serem enviados pelo recomendante (sem cópia ao candidato)
para o e-mail selecao.pgene.2016.2@ufabc.edu.br – Assunto: "Recomendação – PGENE –
2016.2 - nome completo do candidato”;
VII - Projeto de Pesquisa conforme item 5.2 e ANEXO 2 descrito no presente edital;
VIII - Carta de aceite do orientador (assinada pelo mesmo) segundo formato disponível no
sítio do PGENE da UFABC (http://pgene.ufabc.edu.br);
IX - Motivação para ingresso, conforme item 5.2 e ANEXO 2 descrito no presente edital;
X - Caso tenha sido contemplado com bolsa de estudos por uma agência de fomento,
documento comprobatório da concessão da bolsa com vigência compatível com o período de
integralização do curso ao qual o candidato(a) pleiteia a vaga.
4.2. Toda a documentação necessária para a inscrição deverá ser enviada para o endereço
eletrônico selecao.pgene.2016.2@ufabc.edu.br – Assunto: "Inscrição – PGENE – 2016.2 nome completo do candidato”, em arquivo digitalizado (em formato portable document
format - .pdf), até as 23h59min do dia 29 de fevereiro de 2016 (horário de Brasília), conforme
calendário de inscrição (item 2 do presente edital). Os documentos deverão ser enviados em um
único arquivo, compactado em formato “.zip” organizados em pastas e subpastas. O tamanho
do arquivo enviado não deverá exceder 5 MB.
4.3. O currículo entregue pelo candidato no ato da inscrição deverá ser o currículo da
Plataforma Lattes e deverá constar, no mínimo, as seguintes informações:

3
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Iniciação(ões) científica(s) realizada(s) pelo candidato, com título, período, orientador e
órgão financiador, quando houver;

Publicações;

Apresentações de trabalhos;

Participação em eventos;

Experiência profissional.
4.4. Candidatos com bolsa de pesquisa previamente aprovada, e que optarem pela entrada no
curso por meio deste edital, devem enviar cópia dos documentos comprobatórios de concessão
da bolsa da agência financiadora com cópia do projeto e anuência do orientador, junto com a
documentação exigida no item 4.1. No documento comprobatório deve constar a vigência da
bolsa, a qual deve ser compatível com o período de integralização do curso ao qual o
candidato(a) pleiteia a vaga.
4.5. Os candidatos que já foram alunos regulares no Programa de Pós-Graduação em Energia
da UFABC e que por algum motivo não concluíram o mestrado ou doutorado nos prazos
estabelecidos devem, obrigatoriamente, apresentar carta de recomendação de seu ex-orientador.
4.6. As cartas de recomendação deverão ser enviadas segundo o disposto no item 4.1 - VII. É de
inteira responsabilidade dos candidatos verificar junto às pessoas solicitadas, se as mesmas
foram enviadas. O candidato não terá sua inscrição homologada caso não sejam recebidas as 2
(duas) cartas de recomendação.
4.7. Candidatos prestes a concluir o curso de mestrado e que pretendem concorrer a uma vaga
no doutorado obrigatoriamente deverão enviar carta assinada por si e seu orientador, junto com
a documentação exigida no item 4.1, na qual conste o compromisso de concluir o mestrado no
quadrimestre 2016.1.
4.8. O candidato deve indicar no formulário de inscrição se há interesse em concorrer a uma
bolsa de estudo. A atribuição de bolsas será feita conforme descrito no item 9 deste edital.
4.9. Os documentos entregues para a inscrição no processo seletivo não serão reaproveitados
para a matrícula, desse modo, o candidato aprovado deverá providenciar a documentação
necessária para a matrícula em sua totalidade (vide: http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/).
4
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5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. Os candidatos aos cursos de mestrado e doutorado obrigatoriamente deverão definir
orientador credenciado no PGENE e com disponibilidade de vagas. O pretenso orientador
deverá assinar o projeto de pesquisa com manifestação explícita de sua anuência e a carta de
aceite de orientação conforme modelo fornecido no sítio do PGENE da UFABC
(http://pgene.ufabc.edu.br).
5.2. A avaliação dos candidatos será realizada pela Comissão de Processo Seletivo, constituída
por docentes do programa e será baseada nos itens descritos no ANEXO II.
5.3. Os candidatos serão convocados para a entrevista mediante comunicado no sítio do
PGENE (www.pgene.ufabc.edu.br/) juntamente com a publicação da lista de homologação
das inscrições.
5.4. Para os candidatos que residirem ou estiverem em trânsito fora do Estado de São Paulo, a
entrevista poderá ser realizada via teleconferência. Esta solicitação deverá ser enviada em
forma de carta no ato da inscrição.
5.5 Todas as etapas de avaliação são de caráter classificatório e eliminatório.
6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
6.1 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
I - Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em qualquer etapa da seleção;
II - Não apresentar a documentação completa requerida nos prazos e condições estipuladas
neste edital;
III - Não realizar a entrevista na data e horário em que forem convocados. A lista de
convocação com data e horário das entrevistas será publicada na página do PGENE.

5
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6.2. A classificação será realizada a partir da pontuação constante nas tabelas do ANEXO II.
6.3. A pontuação mínima necessária para a classificação é de 65 pontos para o mestrado e 85
pontos para o doutorado.
6.4. Só serão aprovados os candidatos classificados para os quais haja vaga, conforme
discriminado no item 3.
6.5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os
atos, editais e comunicados referente a este processo e que são divulgados na página eletrônica
oficial do PGENE (http://pgene.ufabc.edu.br).
7. DO RESULTADO E DO RECURSO
7.1. O resultado contendo a classificação e a aprovação será publicado na página do PGENE,
em http://pgene.ufabc.edu.br.
7.2. Os RECURSOS a que os candidatos têm direito (item 2) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (pgene@ufabc.edu.br), de
forma fundamentada para que possam justificar nova deliberação. Solicitações enviadas para
endereço eletrônico diferente do aqui indicado, ou por outra via, não serão acatadas.
8. DA MATRÍCULA
8.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria
de Pós-Graduação, localizada no campus Santo André da UFABC, em local a ser definido,
conforme o link: http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/.
8.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou por meio de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do
representante.
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8.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os
documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/, bem como atender as
solicitações e observar as informações que nele constam para o segundo quadrimestre de 2016.
8.4. Os candidatos selecionados para o Curso de Doutorado que estejam cursando o Mestrado,
na UFABC ou em outra instituição de ensino superior, só poderão se matricular no Curso de
Doutorado após a efetiva aprovação da Defesa de Tese (Mestrado) com a consequente emissão
da “Ata de Defesa”.
9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
9.1. Os candidatos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação
exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob
administração da Coordenação do Programa, concedidas por agências de fomento. A atribuição
de bolsas é feita pela Comissão de Bolsas do programa, indicada conforme Portaria nº 028, de
21 de outubro de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 505, de 23 de outubro de 2015, a
partir da classificação obtida neste edital.
9.2. O candidato aprovado e que, no ato da matrícula fizer jus a uma Bolsa de Estudo da
UFABC, deverá abrir uma conta-corrente em que seja obrigatoriamente o titular da mesma,
exclusivamente no Banco do Brasil, entregando, quando da matrícula, original e cópia do
cabeçalho do extrato da mesma, onde constam todos os dados da referida conta.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. Informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos
docentes podem ser obtidas na em: http://pgene.ufabc.edu.br e através de seus currículos na
plataforma Lattes (http://lattes.cnpq.br/)
10.2. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em Energia da UFABC.
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10.3. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS direcionar para o e-mail:
pgene@ufabc.edu.br (institucional do Programa).

Gilberto Martins
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Energia

8
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ANEXO I
Relação dos docentes credenciados no PGENE

Nome do docente

E-mail

Adriano Viana Ensinas

adriano.ensinas@ufabc.edu.br

Ahda Pionkoski Grilo Pavani

ahda.pavani@ufabc.edu.br

Alfeu J. Sguarezi Filho

Alfeu.sguarezi@ufabc.edu.br

Ana Maria Pereira Neto

ana.neto@ufabc.edu.br

Antonio Garrido Gallego

a.gallego@ufabc.edu.br

Arilson da Silva Favareto

arilson.favareto@ufabc.edu.br

Douglas Alves Cassiano

douglas.cassiano@ufabc.edu.br

Edmarcio Antonio Belati

Edmarcio.belati@ufabc.edu.br

Federico B. Morante Trigoso

federico.trigoso@ufabc.edu.br

Fernando Gasi

Fernando.gasi@ufabc.edu.br

Francisco de Assis Comarú

francisco.comaru@ufabc.edu.br

Gilberto Martins

gilberto.martins@ufabc.edu.br

Graziella Colato Antonio

graziella.colato@ufabc.edu.br

Igor Fuser

igor.fuser@ufabc.edu.br

Ivan Roberto Santana Casella

ivan.casella@ufabc.edu.br

Jesus Franklin Andrade Romero

jesus.romero@ufabc.edu.br

João Manoel Losada Moreira

joao.moreira@ufabc.edu.br

José Rubens Maiorino

joserubens.maiorino@ufabc.edu.br

Juliana T. de C. Leite Toneli

juliana.toneli@ufabc.edu.br

Julio Carlos Teixeira

juliocarlos.teixeira@ufabc.edu.br

Luis Alberto Martinez Riascos

luis.riascos@ufabc.edu.br
9

Boletim de Serviço n° 527 - 26 de janeiro de 2016

Página 32

Marat Rafikov

marat.rafikov@ufabc.edu.br

Marcelo Modesto da Silva

marcelo.modesto@ufabc.edu.br

Patrícia Teixeira Leite Asano

patricia.leite@ufabc.edu.br

Paulo H. de Mello Sant'Ana

paulo.santana@ufabc.edu.br

Pedro Carajilescov

pedro.carajilescov@ufabc.edu.br

Reynaldo Palácios Bereche

reynaldo.palacios@ufabc.edu.br

Ricardo Caneloi dos Santos

ricardo.santos@ufabc.edu.br

Ricardo de Sousa Moretti

ricardo.moretti@ufabc.edu.br

Roseli Frederigi Benassi

roseli.benassi@ufabc.edu.br

Sérgio Brochsztain

sergio.brochsztain@ufabc.edu.br

Sergio Ricardo Lourenço

sergio.lourenco@ufabc.edu.br

Silvia Azucena Nebra

silvia.nebra@ufabc.edu.br

Sinclair Mallet Guy Guerra

sguerra8@gmail.com

Thales Sousa

Thales.sousa@ufabc.edu.br
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ANEXO II
TABELA VÁLIDA PARA OS CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO
ITEM

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

Projeto de Pesquisa Aderência com área de pesquisa do Orientador e área Até 30 pontos
(até 30 pontos)
de concentração do Programa;
Escrituração do projeto de pesquisa (itens
fundamentais de um projeto de pesquisa, aderência,
consistência e viabilidade)
Motivação
para Redigir texto com até 500 palavras em Língua Até 10 pontos
ingresso
(até
10 Portuguesa no qual conste a motivação e a
pontos)
expectativa de contribuição para uma das áreas de
concentração do PGENE
Iniciação Científica Iniciação Cientifica com Bolsa de Agência de 10 pontos
(até 10 pontos)
Fomento
Livro publicado (com ISBN1)

10 pontos cada

Capítulo de livro publicado (com ISBN)

5 pontos cada

Artigo publicado em periódico internacional
Produção Científica
Artigo publicado em periódico nacional
nos últimos 5 anos
(até 15 pontos)
Artigo publicado em anais de congresso

15 pontos cada
10
cada

pontos

5 pontos cada

Patente registrada

15 pontos cada

Patente depositada

5 pontos cada

Histórico Escolar de Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas Até 30 pontos
Graduação (até 30 cursadas
pontos)
Rendimento (conceitos) de disciplinas cursadas no Até 10 pontos
PGENE como aluno especial
Experiência
Docência no Ensino Médio, Profissionalizante e Até 10 pontos
Profissional (até 15 Superior
pontos)
Experiência no Setor Produtivo
Até 10 pontos
1

ISBN – International Standard Book Number
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Entrevista
pontos)

(até

20 Disponibilidade para desenvolvimento do projeto de Até 20 pontos
pesquisa, desenvoltura na explanação do tema de
pesquisa, capacidade de comunicação.

A pontuação de cada item da produção científica deverá ser comprovada e será ponderada em
relação a: qualidade do veículo de publicação, número de coautores e autoria principal e
relevância para a atividade acadêmica.
TABELA VÁLIDA PARA OS CANDIDATOS AO CURSO DE DOUTORADO
ITEM

CRITÉRIO

PONTUAÇÃO

Projeto de Pesquisa Aderência com a área de pesquisa do Orientador e Até 40 pontos
(até 40 pontos)
área de concentração do Programa;
Escrituração do projeto de pesquisa (itens
fundamentais de um projeto de pesquisa, aderência,
consistência e viabilidade)
Motivação
para Redigir texto com até 500 palavras em Língua Até 10 pontos
ingresso
(até
10 Portuguesa no qual conste a motivação e a
pontos)
expectativa de contribuição para uma das áreas de
concentração do PGENE
Título de mestre (até Com bolsa de agência de fomento
5 pontos)
Sem bolsa de agência de fomento

3 pontos

Livro publicado (com ISBN2)

15 pontos cada

Capítulo de livro publicado (com ISBN)

10 pontos cada

Artigo publicado em periódico internacional
Produção Científica
Artigo publicado em periódico nacional
nos últimos 5 anos
(até 35 pontos)
Artigo publicado em anais de congresso

2

5 pontos

35 pontos cada
25
cada

pontos

10 pontos cada

Patente registrada

30 pontos cada

Patente depositada

10 pontos cada

ISBN – International Standard Book Number
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Histórico Escolar (até Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas Até 5 pontos
10 pontos)
cursadas na graduação
Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas Até 5 pontos
cursadas no mestrado
Experiência
Docência no Ensino Superior
Profissional (até 10
Experiência no Setor Produtivo
pontos)
Entrevista
pontos)
2

(até

Até 10 pontos
Até 10 pontos

20 Disponibilidade para desenvolvimento do projeto de Até 20 pontos
pesquisa, desenvoltura na explanação do tema de
pesquisa, capacidade de comunicação.

ISBN – International Standard Book Number

A pontuação de cada item da produção científica deverá ser comprovada e será ponderada em
relação a: qualidade do veículo de publicação, número de coautores e autoria principal e
relevância para a atividade acadêmica.
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