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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7085 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 363, DE 01 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

Torna sem efeito a Portaria nº 321/2016 e dispensa o 

servidor Guilherme Solci Madeira do encargo de 

substituto eventual da Superintendente Interina de 

Obras. 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

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

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

atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Tornar sem efeito a Portaria nº 321, de 26 de agosto de 2016, publicada no 

DOU nº 167, de 30 de agosto de 2016, seção 2, página 21. 

Art. 2º Dispensar o servidor GUILHERME SOLCI MADEIRA, SIAPE 1695336, 

do encargo de substituto eventual da Superintendente Interina de Obras, código CD-3. 

 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Reitoria 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7085 
reitoria@ufabc.edu.br 
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EDITAL Nº 232, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

Retifica o Edital nº 176/2016. 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), 
nomeado pela Portaria da Reitoria da UFABC nº 98, de 11 de fevereiro de 2014, publicada no 
Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 15, de 13 de fevereiro de 2014, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE:  
 
1.  RETIFICAR o Edital nº 176, de 11 de agosto de 2016 - Retifica o Edital nº 141/2016, 
publicado no Boletim de Serviço da UFABC n° 579, de 12 de agosto de 2016, página 12, 
conforme segue:  
 
2.  CRONOGRAMA: 

Lançamento do Edital: 04/03/2016 

Prazo final para submissão das propostas: 09/05/2016 

Análise das propostas: 13/06/2016 a 31/08/2016 22/09/2016 

Divulgação dos resultados: 06/09/2016 27/09/2016 

Prazo para recursos: 13/09/2016 04/10/2016 

Resultado final: 27/09/2016 18/10/2016 
 

Santo André, 05 de setembro de 2016. 
 

 

 

Dácio Roberto Matheus 
Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

RETIFICAÇÃO 

 

Retifica a Portaria nº 360/2016/REIT. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

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

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

atribuições legais, 

 

RETIFICA:  

 

Na Portaria nº 360, de 31 de agosto de 2016, publicada no DOU n° 169, de 1º de 

setembro de 2016, seção 2, página 15, referente à nomeação do candidato CONRADO 

AUGUSTUS DE MELO para o cargo efetivo de Professor do Magistério Superior: 

Onde se lê: “Edital nº 233, de 10 de dezembro de 2015” 

Leia-se: “Edital nº 223, de 10 de dezembro de 2015” 

 

Santo André, 01 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

Dácio Roberto Matheus 

Vice-Reitor 
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PRÓ-REITORIA 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 043, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

Credencia docentes e professores visitantes em 

Bacharelado Interdisciplinar. 

 

 

A PRÓ-REITORA DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeada pela Portaria nº 161 de 16 de maio de 2016, 

publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 17 de maio de 2016, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Credenciar compulsoriamente os docentes abaixo relacionados no curso de 

Bacharelado Interdisciplinar: 

 

Nome Área/Subárea em que tomou posse Bacharelado Interdisciplinar 

Ademir Pelizari Engenharia de Energia/ 

Sistemas Eólicos 

BC&T 

Gustavo Menoncin de 

Carvalho Pereira 

Engenharia de Gestão/Operações e 

Planejamento de Produção (PCP) 

BC&T 

Franciane Freitas 

Silveira 

Engenharia de Gestão/ 

Administração 

BC&T 

João Vicente Akwa Engenharia de Energia/ 

Aerodinâmica de Turbinas Eólicas 

BC&T 

Lucas da Silva 

Tasquetto 

Relações Internacionais/Negociações 

e acordos de comércio, investimento 

e finanças. 

BC&H 

Silvia Novaes Zilber 

Turri 

Engenharia de Gestão/ 

Administração 

BC&T 

 

Art. 2º Credenciar compulsoriamente os professores visitantes abaixo 

relacionados no curso de Bacharelado Interdisciplinar: 

 

Nome Área/Subárea em que tomou posse Bacharelado Interdisciplinar 

Gayane Karapetyan Física/Física das Interações 

Fundamentais e Informação 

BC&T 
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Quântica  

Patricia Eliane Fiscarelli Química/Ensino de Química BC&T 

 

Art. 3º Credenciar o docente Victor Ximenes Marques no curso de Bacharelado 

em Ciências e Humanidades, com efeito retroativo, a partir de 19/08/2015. 

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Paula Ayako Tiba 

Pró-Reitora de Graduação 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Pró-Reitoria de Graduação 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7924 
pibid.prograd@ufabc.edu.br 

 

 

EDITAL PIBID Nº 007/2016 

 

Retifica o edital nº 006/2016 - Seleção de 
professores da rede pública para o Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - 
PIBID/UFABC 2014 

 

A Coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da UFABC, 
nomeada pela Portaria UFABC nº 232 de 24 de março de 2014 e considerando as 
competências delegadas pela Portaria UFABC nº 235 de 24 de março de 2014, publicadas 
no Boletim de Serviço da UFABC nº 358 de 28 de março de 2014, no uso de suas 
atribuições legais, torna pública a retificação do edital 006/2016, contendo as normas 
referentes ao processo seletivo de bolsistas para o Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação à Docência PIBID - UFABC. 

 

Onde se lê 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1. O cadastro será composto conforme quadro abaixo:  

 

Área Vagas 

Biologia CR 

Interdisciplinar (Licenciaturas UFABC) 1 

Matemática CR 

Química CR 
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Leia-se 

 

1. DAS VAGAS 

 

1.1. O cadastro será composto conforme quadro abaixo:  

 

Área Vagas 

Biologia CR 

Interdisciplinar (Licenciaturas UFABC) 1 + CR 

Matemática CR 

Química CR 

 

 

 

Santo André, 05 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

Prof.ª Dr.ª Meiri Aparecida Gurgel de Campos Miranda 
Coordenadora Institucional do PIBID 
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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 

Telefones: 4996-0085/0086/0087 

 

 

EDITAL Nº 002/2016 

(publicado no Boletim de Serviço 583 de 26 de agosto de 2016) 

 

Normas do Processo Seletivo para o Programa 

de Pós-Graduação em Energia referente ao 

ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 

2017. 

 
O Programa de Pós-Graduação em Energia (PPG-ENE) 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 fevereiro de 2017 e 

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

 

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

 

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

indicação de um orientador pertencente ao quadro de orientadores credenciados no programa (Anexo I) 

com ciência manifesta do mesmo, por meio do preenchimento, assinaturas (docente e candidato) e envio 

do documento “Aceite de Orientação” constante no link http://propg.ufabc.edu.br/formulario/, conforme 

item 4.1-IX. 

 

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

 

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

Programa, a qual será presidida pelo servidor docente Paulo Henrique de Mello Sant'Ana– Siape 

1734918, sendo seus demais membros titulares os servidores docentes Sérgio Ricardo Lourenço – Siape 

2605733, Marcelo Modesto da Silva – Siape 1600874 e Douglas Alves Cassiano – Siape 1632464. 

 

2 DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

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

EVENTO DATA 

Prazo de inscrição  05/09/2016 a 04/10/2016 

Divulgação das inscrições homologadas e motivos do 

indeferimento 

20/10/2016 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 21/10/2016 a 25/10/2016 

Resultado dos recursos das inscrições 26/10/2016 

Período de análises e realização das entrevistas 27/10/2016 a 11/11/2016 

Divulgação da lista de aprovados 18/11/2016 

Prazo para recurso da lista de aprovados  19/11/2016 a 23/11/2016 

Divulgação do resultado final 05/12/2016 

Matrícula Data a ser divulgada 

Ajuste de matrícula Data a ser divulgada  

Início das aulas Data a ser divulgada 
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3  DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1 Serão oferecidas até 20 vagas para o Curso 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 para o Curso 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 se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 05 de setembro de 

2016 a 04 de outubro de 2016, o formulário de inscrição do programa disponível no site: 

http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, responder ao questionário e anexar as cópias dos 

seguintes documentos (obrigatoriamente em formato PDF):  

 

I – Cópia do RG, para candidatos de nacionalidade brasileira, ou cópia do RNE, para candidatos de 

nacionalidade estrangeira (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do passaporte); 

 

II – Cópia do CPF (não será aceita a CNH); 

 

III - Cópia do histórico escolar da graduação (para candidatos ao Mestrado) e da graduação e do 

mestrado (para candidatos ao Doutorado); 

 

IV – Cópia do histórico escolar do mestrado (para candidatos ao Doutorado) 

 

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

e respectivo(s) histórico(s); 

 

VI) - Cópia do histórico escolar da graduação e do mestrado (para candidatos ao Curso de 

Doutorado, sendo dispensado o histórico de mestrado para os candidatos a Doutorado Direto); 

 

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

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

de currículo e entrevista; 

 

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

 

IX) Aceite de Orientação constante no link http://propg.ufabc.edu.br/formulario/. 

 

X) Diploma de Graduação (para candidatos ao Mestrado) e Graduação e Mestrado (para 

candidatos ao Doutorado,  sendo o de Mestrado dispensado para os casos de Doutorado Direto). Na 

Ausência dos diplomas, devem ser anexados Certificado de Conclusão ou Atestado com previsão de 

conclusão do curso atual (Graduação ou Mestrado) até a data da matrícula no Programa; 

 

XI) Motivação para ingresso, conforme item 5.2 descrito no presente edital; 
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XII) Caso tenha sido contemplado com bolsa de estudos por uma agência de fomento, anexar 

documento comprobatório da concessão da bolsa, com vigência compatível com o período de 

integralização do curso ao qual o candidato(a) pleiteia a vaga, com cópia do projeto e anuência do 

orientador no projeto. 

 

4.2 O currículo entregue pelo candidato no ato da inscrição deverá ser o currículo da Plataforma Lattes e 

deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 

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

financiador, quando houver; 

• Publicações; 

• Apresentações de trabalhos; 

• Participação em eventos; 

• Experiência profissional. 

 

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

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

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

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

candidato(a) pleiteia a vaga. 

 

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

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

compromisso de concluir o mestrado no quadrimestre 2016.3. 

 

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

dentro do prazo de validade. 

 

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. 

 

5.  DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

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

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

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

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

constituída por docentes do curso e será baseada nos seguintes itens: 

 

TABELA VÁLIDA PARA OS CANDIDATOS AO CURSO DE MESTRADO 

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Projeto de Pesquisa (até 

30 pontos) 

Aderência com área de pesquisa do Orientador e área de 

concentração do Programa; 

Escrituração do projeto de pesquisa (itens fundamentais de 

um projeto de pesquisa, aderência, consistência e 

viabilidade). 

Até 30 pontos 

Motivação para 

ingresso (até 10 pontos) 

Redigir texto com até 500 palavras em Língua Portuguesa 

no qual conste a motivação e a expectativa de contribuição 

para uma das áreas de concentração do PGENE 

Até 10 pontos 

Iniciação Científica (até 

10 pontos) 

Iniciação Cientifica com Bolsa de Agência de Fomento 10 pontos  

Produção Científica nos 

últimos 5 anos  (até 15 

pontos)  

Livro publicado (com ISBN
1
 comprovado) 10 pontos cada 

Capítulo de livro publicado (com ISBN comprovado) 5 pontos cada 

Artigo publicado em periódico internacional 15 pontos cada 

Artigo publicado em periódico nacional  10 pontos 

cada 

Artigo publicado em anais de congresso 5 pontos cada 

Patente registrada 15 pontos cada 

Patente depositada 5 pontos cada 

Histórico Escolar de 

Graduação (até 30 

pontos) 

Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas cursadas Até 30 pontos 

Rendimento (conceitos) de disciplinas cursadas no PGENE 

como aluno especial 

Até 10 pontos 

Experiência 

Profissional (até 15 

pontos) 

Docência no Ensino Médio, Profissionalizante e Superior. Até 10 pontos 

Experiência no Setor Produtivo Até 10 pontos 

Entrevista (até 20 

pontos) 

Disponibilidade para desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, desenvoltura na explanação do tema de pesquisa, 

capacidade de comunicação. 

Até 20 pontos 

 

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

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

atividade acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

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

ITEM CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

Projeto de Pesquisa (até 

40 pontos) 

Aderência com a área de pesquisa do Orientador e área de 

concentração do Programa; 

Escrituração do projeto de pesquisa (itens fundamentais de 

um projeto de pesquisa, aderência, consistência e 

viabilidade). 

Até 40 pontos 

Motivação para ingresso 

(até 10 pontos) 

Redigir texto com até 500 palavras em Língua Portuguesa 

no qual conste a motivação e a expectativa de contribuição 

para uma das áreas de concentração do PGENE 

Até 10 pontos 

Título de mestre (até 5 

pontos) 

Com bolsa de agência de fomento 5 pontos  

Sem bolsa de agência de fomento 3 pontos 

Produção Científica nos 

últimos 5 anos  (até 35 

pontos)  

Livro publicado (com ISBN
2
 comprovado) 15 pontos cada 

Capítulo de livro publicado (com ISBN comprovado) 10 pontos cada 

Artigo publicado em periódico internacional 35 pontos cada 

Artigo publicado em periódico nacional  25 pontos cada 

Artigo publicado em anais de congresso 10 pontos cada 

Patente registrada 30 pontos cada 

Patente depositada 10 pontos cada 

Histórico Escolar (até 

10 pontos) 

Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas cursadas 

na graduação 

Até 5 pontos 

Rendimento (notas ou conceitos) das disciplinas cursadas 

no mestrado 

Até 5 pontos 

Experiência Profissional 

(até 10 pontos) 

Docência no Ensino Superior Até 10 pontos 

Experiência no Setor Produtivo Até 10 pontos 

Entrevista (até 20 

pontos) 

Disponibilidade para desenvolvimento do projeto de 

pesquisa, desenvoltura na explanação do tema de pesquisa, 

capacidade de comunicação. 

Até 20 pontos 

 

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. 

 

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

(http://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 videoconferência. Esta solicitação deverá ser indicada no ato da inscrição (item 

4.1). 

 

                                            
2
 ISBN – International Standard Book Number 
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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. 

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

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

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

 

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

para o doutorado.   

 

6.4 Só serão aprovados os candidatos classificados para os quais haja vaga, conforme discriminado no 

item 3. 

 

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

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

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

 

7 DO RESULTADO 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-

Ggraduação, 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. 

 

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. 

 

9 DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

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

curso (ambas no ato da inscrição – item 4.1) concorrem a bolsas de estudo sob a administração da 

Boletim de Serviço n° 586 - 6 de setembro de 2016 Página 20

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


  

  

7 

 

 
 

 

Coordenação do Programa, concedidas por agências de fomento. A atribuição de bolsas é feita pela 

Comissão de Bolsas do programa, indicada conforme Portaria 017 de 16 de julho de 2014 (publicada no 

Boletim de Serviço 386 de 18 de julho de 2014 – página 78) a partir da classificação obtida neste edital. 

 

10 DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

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

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

 

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

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

após a efetiva aprovação da Defesa de Tese (Mestrado) com a consequente emissão da “Ata de Defesa”. 

 

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

Pós-graduação em Energia da UFABC. 

 

10.4. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS direcionar para o e-mail: pgene@ufabc.edu.br 

(institucional do Programa). 

 

 

 

 

 

 

Paulo Henrique de Mello Sant'Ana 

Siape 1734918 

Comissão de Seleção para Processos Seletivos 

Programa de Pós-Graduação em Energia 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

wbj 
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Anexo I 
Relação dos docentes credenciados no PPG-ENE 

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 

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 

Gilberto Martins gilberto.martins@ufabc.edu.br 

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

Igor Fuser igor.fuser@ufabc.edu.br 

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

Jesus Franklin Andrade Romero jesus.romero@ufabc.edu.br 

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

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

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

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

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

Marat Rafikov marat.rafikov@ufabc.edu.br 

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

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

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

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

Ricardo Caneloi dos Santos ricardo.santos@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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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 Santa Terezinha - Santo André – SP - CEP 09210-580 

 

  

EDITAL Nº 03/2016 

 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia da Informação, 

referente ao ingresso no 1º quadrimestre do ano de 

2017do Curso de Mestrado. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação (PPG-INF) da 

Universidade Federal do ABC (UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção 

de candidatos para ingresso no Curso de Mestrado stricto sensu com início previsto para o 

mês de fevereiro de 2017 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção 

dos candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. O Processo Seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela Coordenação 

do Programa, a qual será presidida pelo servidor docente Luis Paulo Barbour Scott - Siape 

1563992, sendo seus demais membros titulares os servidores docentes João Henrique 

Kleinschmidt – Siape 1603840, Ricardo Suyama – Siape 1761107, Francisco José Fraga da 

Silva – Siape 1545987 e Luiz Henrique Bonani do Nascimento – Siape 1669196. 

 

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

curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou então a previsão de sua conclusão até 

a data de matrícula no Programa, por meio de encaminhamento do documento na solicitação 

de inscrição (item 4).  

 

1.3. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita; (2) análise de 

currículo e (3) avaliação pelos possíveis orientadores. 

 

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. 
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2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

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

aulas para o 1º quadrimestre do ano de 2017 é apresentado a seguir: 

 

Prazo de inscrição 09/09/2016 a 15/10/2016 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas  

20/10/2016 

Prazo para recurso das inscrições 

indeferidas 

21/10/2016 a 25/10/2016 

Resultado dos recursos das inscrições 26/10/2016  

Realização da prova escrita 07/11/2016 em local a ser divulgado no 

resultado das inscrições 

Divulgação do resultado parcial (1) 14/11/2016  

Prazo para recurso do resultado parcial 

(1) 

15/11/2016 a 19/11/2016 

Divulgação do resultado parcial (2) 21/11/2016 

Entrevista dos candidatos, aprovados na 

prova escrita,  com os orientadores 

indicados pelo candidato. 

23/11/2016 a 28/11/2016 

Divulgação do resultado parcial (3) 29/11/2016 

Prazo para recurso do resultado parcial 

(3) 

30/11/2016 a 04/12/2016 

Divulgação do resultado final 05/12/2016 

Matrícula a ser definido 

Início das aulas a ser definido 

 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

3.1. Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para o Curso de Mestrado. 

 

3.2 O número exato de vagas poderá ser reduzido em função da existência de candidatos aptos 

nos termos do presente edital, conforme os critérios definidos no item 5.1.8 deste edital. 

3.3 A exclusivo critério da Coordenação poderá eventualmente ser aberto um Edital de Vagas 

Remanescentes, para ingresso no quadrimestre 2017.1 se, decorridos pelo menos 30 (trinta) 

dias após o período de matrícula, houver desistências e/ou não forem preenchidas a totalidade 

das vagas no Curso de Mestrado, que será calculada conforme os critérios definidos no item 

5.1.8 deste edital. 
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3.4 Na eventualidade da abertura de um Edital de Vagas Remanescentes, ele será destinado 

exclusivamente àqueles candidatos seguintes da lista de classificação que perfaçam exatamente 

o número necessário para preencher as vagas restantes. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 

09/09/2016 a 15/10/2016, o formulário de inscrição do programa disponível no site: 

http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, responder ao questionário e anexar as cópias 

dos seguintes documentos (obrigatoriamente em formato PDF): 

 

I.  Cópia do RG, para candidatos de nacionalidade brasileira, ou cópia do RNE, para 

candidatos de nacionalidade estrangeira (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, 

cópia do passaporte); 

II.  Cópia do CPF (caso não conste no RG); 

III.  Indicar a escolha de orientador no Formulário de Inscrição;  

 

IV.  Cópia do histórico escolar da graduação; 

 

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

 

VI.  Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com 

previsão de sua conclusão até a data de matrícula no Programa. 

Parágrafo único.  Os diplomas de graduação e de mestrado obtidos em Programa no 

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

inscrição para o processo seletivo. 

VII.   Cópias dos comprovantes de todos os itens que constam da tabela de pontuação do 

ANEXO III, compilados em um único arquivo PDF. 

 

 

4.2.  No Formulário de Inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de 

necessidades especiais, e em caso positivo, devem anexar atestado médico ou comprovação 

(obrigatoriamente em pdf). 

Parágrafo único. A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do 

Processo Seletivo (conforme indicação no Formulário de Inscrição) servirá para viabilizar a 

disponibilidade dos mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento 

será comunicada ao candidato via e-mail. 
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4.3  Os candidatos deverão indicar, em campos específicos disponíveis no formulário de 

inscrição, os nomes de, no mínimo 1 (um) e, no máximo, 3 (três) possíveis orientadores, em 

ordem de preferência, conforme informações disponíveis no ANEXO I.  

 

4.4  É obrigatória a escolha de pelo menos 1 (um) possível orientador. Porém é importante 

destacar que a escolha de um maior número (até três) de possíveis orientadores maximiza as 

chances de o candidato ser escolhido por algum orientador e, consequentemente, de ser 

aprovado no processo seletivo, conforme os critérios definidos no item 5.3.1 deste edital. 

 

4.5 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. 

4.6 Em caso de aprovação em todas as fases do processo seletivo, a opção por bolsa de 

estudos exige dedicação integral e exclusiva do aluno.  

4.7 Depois de efetivada a inscrição, não será aceita qualquer solicitação de alteração das 

informações declaradas pelo candidato.  

4.8 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.  

4.9 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. ETAPA I – PROVA ESCRITA 

5.1.1 O exame escrito será constituído por um conjunto de questões de Matemática. 

5.1.2 A prova escrita será realizada na data de 07 de novembro de 2016, às 14 horas (horário 

oficial de Brasília), e terá duração máxima de 3 horas. Ela é obrigatória a todos os candidatos 

inscritos, sendo ao mesmo tempo eliminatória e classificatória. 

5.1.3 A prova será realizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, 

localizado na Avenida dos Estados, nº 5.001, bairro Santa Terezinha, Santo André, Estado de 

São Paulo. 

5.1.4 A critério da Comissão de Seleção e de acordo com a demanda e disponibilidade em 

outras localidades, a prova poderá ser aplicada simultaneamente em Instituições Federais ou 
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Estaduais de Ensino Superior de outros estados brasileiros e em universidades no exterior. O 

candidato deverá fazer a consulta sobre a possibilidade de realização da prova em outras 

localidades até o dia 03 de novembro de 2016, pelo e-mail ppg.informacao@ufabc.edu.br 

5.1.5 Instruções gerais para a prova: 

a) Será permitida a entrada dos candidatos entre as 13 horas e as 13:50 horas. Não será 

permitida a entrada de candidatos com menos de dez minutos do início da prova. 

b) O candidato deverá apresentar documento de identificação original e com foto recente. 

Cópias autenticadas não serão aceitas. 

c) Serão permitidos apenas os seguintes materiais: 

- Caneta esferográfica azul/preta; 

- Lápis ou lapiseira; 

- Borracha; 

d) Em caso de consulta ou utilização de quaisquer outros materiais sem prévia autorização do 

funcionário responsável, o candidato será excluído imediatamente do processo seletivo. 

e) O candidato receberá o caderno de questões e folhas de respostas. Para a correção, serão 

consideradas apenas as respostas nas folhas de respostas, e feitas à caneta. 

f) O candidato só poderá deixar o local de prova depois de transcorrida uma hora do seu início, 

e não poderá levar o caderno de questões e nem a folha de respostas. 

g) Após terminar a prova e antes de deixar o local, o candidato deverá obrigatoriamente 

escrever de próprio punho uma carta sobre os motivos que o levaram a querer ingressar no 

Programa. Esta carta será analisada pelos possíveis orientadores escolhidos pelo candidato, 

conforme item 5.3.1 deste edital. 

5.1.6 A prova, com questões de múltipla escolha, versará sobre o conteúdo programático 

definido no ANEXO II. 

5.1.7 É vedada a comunicação com qualquer outra pessoa durante a prova, por qualquer meio, 

bem como consulta a qualquer material, em papel ou em forma eletrônica, incluindo a internet. 

5.1.8 Serão automaticamente eliminados das próximas etapas do processo seletivo os 

candidatos que não atingirem nota mínima 3,0 (três).  

5.1.9 Esta etapa é também classificatória e entrará no cálculo da nota final do candidato, 

calculada conforme definido no item 6.2 deste edital.  
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5.2 ETAPA II – ANÁLISE DE CURRÍCULO 

 

5.2.1 O ANEXO III do presente edital apresenta a tabela para pontuação do currículo, que será 

utilizada pela Comissão de Seleção para o cálculo dos pontos alcançados por cada candidato 

em cada item.  

5.2.2 Recomenda-se fortemente que os candidatos que cursaram com aprovação quaisquer 

disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da UFABC como 

aluno especial, que tragam a documentação comprobatória do conceito obtido nesta(s) 

disciplina(s), que pode ser facilmente obtida na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFABC, 

sendo que a mesma recomendação vale para alunos que cursaram disciplinas em quaisquer 

outros cursos de pós-graduação "stricto sensu" aprovados pela CAPES.  

5.2.3 O quesito Currículo de cada candidato será avaliado de forma objetiva pela Comissão de 

Seleção, conforme pesos definidos no ANEXO III para cada item, desde que devidamente 

comprovado, gerando uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 

5.2.4 Esta Etapa II é apenas classificatória. 

 

5.3   ETAPA III – AVALIAÇÃO PELOS ORIENTADORES ESCOLHIDOS 

5.3.1 Os candidatos aprovados na Etapa I serão avaliados pelos orientadores escolhidos por 

eles no formulário de inscrição, sendo considerados os seguintes aspectos: formação 

profissional e atividades acadêmicas; histórico escolar; produção científica; carta de motivação 

(conforme item 5.1.5, g); disponibilidade de tempo para as atividades do Programa, conforme 

informação preenchida no formulário de inscrição, e afinidade com a área de concentração e 

linha de pesquisa na qual o orientador atua.  

5.3.2  É obrigatório aos candidatos, aprovados na Etapa I, entrar em contato pessoalmente com 

os possíveis orientadores escolhidos para realizar uma breve entrevista, no período definido no 

Calendário. 

5.3.3 Cada orientador que tenha recebido pelo menos uma indicação de um ou mais alunos, 

em qualquer opção do candidato, poderá analisar a documentação de cada candidato que o 

escolheu.  

5.3.4 Adicionalmente, qualquer orientador poderá avaliar e escolher também quaisquer outros 

candidatos que queira orientar.  

5.3.5  Cada orientador poderá escolher, com base na sua avaliação realizada segundo os 

critérios definidos no item 5.3.1, os nomes de até 5 (cinco) possíveis candidatos que aceita e 

deseja orientar, em ordem de preferência.  
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5.3.6 Esta Etapa III é eliminatória e os candidatos que não forem escolhidos por nenhum 

orientador, em qualquer ordem de preferência, estarão automaticamente eliminados do processo 

seletivo. 

5.3.7 Estarão automaticamente selecionados os 10 (dez) primeiros candidatos, 

independentemente de terem sido escolhidos por algum orientador. Caso algum dos candidatos 

nessa situação não tenha sido escolhido por algum orientador, em qualquer ordem de 

preferência, a Coordenação se encarregará de atribuir um orientador para este candidato.  

 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

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

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

neste Edital; 

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

seleção; 

III.  Não estiver presente para a realização da prova escrita na data, horário e local 

especificado; 

 

6.2 A nota final de cada candidato aprovado na Etapa I, variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), 

será a média ponderada das notas obtidas nas avaliações da Etapa II e na prova escrita 

realizada na Etapa I, considerado os seguintes pesos para cada uma das avaliações: 

• Nota da prova escrita: 70% 

• Currículo: 30%  

 

6.3 A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente das notas finais dos 

candidatos. 

 

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

seguinte ordem: 

• Maior nota na prova escrita da Etapa I 

• Maior nota de Avaliação de Currículo 

 

 

7. DO RESULTADO 

7.1 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). 
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8.  DOS RECURSOS 

 

8.1 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. 

 

9. DA MATRÍCULA 

 

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

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

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

 

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

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

procurador. 

 

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

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

solicitações e observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2017. 

 

 

10. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

 

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

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

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

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

previstas no item 3 deste Edital.  

 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 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.  

 

11.2 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). 
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11.3 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

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

de Pós-Graduação em Engenharia da Informação (http://posinfo.ufabc.edu.br). 

 

11.4 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 I 

 

Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da 

Universidade Federal do ABC. 
 

Orientador E-mail 

Carlos Alberto Kamienski carlos.kamienski@ufabc.edu.br 

Carlos Eduardo Capovilla carlos.capovilla@ufabc.edu.br 

Cláudio José Bordin Júnior claudio.bordin@ufabc.edu.br 

Filipe Ieda Fazanaro filipe.fazanaro@ufabc.edu.br 

Francisco José Fraga da Silva francisco.fraga@ufabc.edu.br 

Gustavo Souza Pavani gustavo.pavani@ufabc.edu.br 

João Henrique Kleinschmidt joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br 

João Ricardo Sato joao.sato@ufabc.edu.br 

Luis Paulo Barbour Scott luis.scott@ufabc.edu.br 

Luiz Alberto Luz de Almeida luiz.almeida@ufabc.edu.br 

Luiz Henrique Bonani do Nascimento luiz.bonani@ufabc.edu.br 

Marcelo Zanchetta do Nascimento 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU 
marcelo.nascimento@ufabc.edu.br 

Marcio Eisencraft 

Universidade de São Paulo – USP 
marcio.eisencraft@ufabc.edu.br 

Ricardo Suyama ricardo.suyama@ufabc.edu.br 

 
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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ANEXO II 

 
Conteúdo Programático da Prova Escrita 

 

Bases Matemáticas: 

 Expressões Algébricas 

 Funções: conceitos básicos, exponenciais e logaritmos, funções trigonométricas. 

 Sistemas de Equações Lineares e Princípios de Álgebra Matricial (Matrizes) 

 Conceitos Básicos de Probabilidades e Estatística 

 

Bibliografia 

BOLDRINI, J.L. et al. Álgebra linear. 3 ed. Harper & Row, 1980. 

BOULOS, P. Pré-cálculo. Makron Books, 2001. 

MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para Engenheiros. 4 

ed. LTC, 2009. 

SAFIER, F. Teoria e problemas de Pré-Cálculo, Bookman, 2003. 
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ANEXO III 
 

 

 

Descrição  Valor Unitário Valor Máximo 

Publicações    

Artigos completos (mínimo 1000 palavras) 
publicados em periódicos científicos nacionais ou 
internacionais (com ISSN), indexados em pelo 
menos 3 bases de dados  

1,0 ponto/artigo 4,0 pontos 

Resumos científicos publicados em congressos 
científicos nacionais ou internacionais 

0,2 
pontos/artigo 

Trabalhos completos (mínimo 1000 palavras) 
publicados em congressos científicos nacionais ou 
internacionais 

0,5 
pontos/artigo 

Experiência e formação    

Iniciação científica - IC (por ano) 1,0 6,0 pontos 

Participação em projetos de pesquisa financiados 
por agências de fomento, exceto IC (por ano) 

0,8 

Apresentação em congressos científicos, em áreas 
correlatas ao curso (por trabalho apresentado)  

0,1 

Curso de graduação em áreas correlatas ao curso: 
Engenharia (Informação, Elétrica, Computação, 
Eletrônica, Telecomunicações), Ciência da 
Computação, Sistemas de Informação, Matemática, 
Estatística, Ciência e Tecnologia, Tecnólogo na área 
de Eletrônica ou Computação com carga horária 
mínima de 2800 horas 

1,0 

Curso de Especialização (Pós-graduação “lato 
sensu”) em áreas correlatas ao curso (limitado a 1,0)  

0,5 

Cursos de extensão universitária (por curso, de no 
mínimo 20 horas, limitado a 1,0) 

0,2 

Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior (por 
mês, limitado a 1,0) 

0,1 

Disciplinas cursadas com aprovação em cursos de 
pós-graduação "stricto sensu" aprovados pela 
CAPES (por disciplina, limitado a 1,0) 

0,5 
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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 Santa Terezinha - Santo André – SP - CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 04/2016 

 

Normas do Processo Seletivo para o Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia da Informação, 

referente ao ingresso no 1º quadrimestre do ano de 

2017 do Curso de Doutorado. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação (PPG-INF) 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 fevereiro de 2017 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção 

dos candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1  O Processo Seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela 

Coordenação do Programa, a qual será presidida pelo servidor docente Luis Paulo Barbour 

Scott - Siape 1563992, sendo seus demais membros titulares os servidores docentes João 

Henrique Kleinschmidt_– Siape 1603840, Ricardo Suyama – Siape 1761107, Francisco José 

Fraga da Silva – Siape 1545987 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, ou Atestado com previsão de sua conclusão até 

a data da matrícula no Programa, conforme disposto no item 4.1, inciso VI. 

 

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. 
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2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

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

aulas para o 1º quadrimestre do ano de 2017 é apresentado a seguir: 
 

Prazo de inscrição 09/09/2016 a 15/10/2016 

Divulgação das inscrições deferidas e 

indeferidas  
20/10/2016 

Prazo para recurso das inscrições 

indeferidas 
21/10/2016 a 25/10/2016 

Resultado dos recursos das inscrições 26/10/2016  

Entrega do pré-projeto de pesquisa Até 16/11/2016 

Realização da entrevista 21/11/2016 e 22/11/2016 em local e horário a 

serem divulgados no resultado das inscrições. 

Divulgação do resultado parcial (1) 29/11/2016  

Prazo para recurso do resultado parcial (1) 30/11/2016 a 04/12/2016 

Divulgação do resultado final 05/12/2016 

Matrícula a ser definido 

Início das aulas a ser definido 

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1  Serão oferecidas 08 (oito) vagas para o Curso de Doutorado. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1  Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 

09/09/2016 a 15/10/2016, o Formulário de Inscrição do programa disponível no site: 

http://propg.ufabc.edu.br/processos seletivos/, responder ao questionário e anexar as cópias 

dos seguintes documentos (obrigatoriamente em formato PDF): 

 

I. Cópia do RG, para candidatos de nacionalidade brasileira, ou cópia do RNE, para 

candidatos de nacionalidade estrangeira (se não possuir o RNE, será aceita, para 

inscrição, cópia do passaporte); 

 

II. Cópia do CPF (não será aceita a CNH e obrigatório para brasileiros desde que não 

conste no RG); 

 

III. Formulário de aceite de orientação preenchida e assinada pelo candidato e pelo 

orientador constante no Anexo I, disponibilizado na página do Programa na internet 

(http://posinfo.ufabc.edu.br – Link Admissão); 
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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. O Diploma de graduação ou mestrado obtido em universidade no 

exterior não necessita ter a sua revalidação, por instituição pública brasileira, no 

momento da inscrição para o Processo Seletivo. 

 

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 16/11/2016, de acordo com os itens 

2.1, 5.2 e 5.3. 

 

4.2 No Formulário de Inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de 

necessidades especiais, e em caso positivo, devem anexar atestado médico ou comprovação 

(obrigatoriamente em pdf).  

 

I - A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo 

(conforme indicação no Formulário de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade 

dos mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada 

ao candidato via e-mail. 

 

4.3 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. 

4.4 Em caso de aprovação em todas as fases do processo seletivo, a opção por bolsa de 

estudos exige dedicação integral e exclusiva do aluno.  

4.5 Depois de efetivada a inscrição, não será aceita qualquer solicitação de alteração das 

informações declaradas pelo candidato.  

4.6 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 
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candidato que não preencher os formulários de forma completa e correta ou que fornecer dados 

comprovadamente inverídicos.  

4.7 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. 

 

5.2  O pré-projeto de pesquisa deve ter no máximo 5 (cinco) páginas e será avaliado 

considerando os seguintes critérios:  

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

2) Fundamentação teórica e bibliografia consistentes;  

3) Viabilidade dos objetivos; e 

4) 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 16 de novembro 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). 
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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 2017. 

 

 

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.  

 

 

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). 
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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 I 

 

Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da 

Universidade Federal do ABC. 

 

Orientador E-mail 

Carlos Alberto Kamienski carlos.kamienski@ufabc.edu.br 

Carlos Eduardo Capovilla carlos.capovilla@ufabc.edu.br 

Cláudio José Bordin Júnior claudio.bordin@ufabc.edu.br 

Filipe Ieda Fazanaro filipe.fazanaro@ufabc.edu.br 

Francisco José Fraga da Silva francisco.fraga@ufabc.edu.br 

Gustavo Souza Pavani gustavo.pavani@ufabc.edu.br 

João Henrique Kleinschmidt joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br 

João Ricardo Sato joao.sato@ufabc.edu.br 

Luis Paulo Barbour Scott luis.scott@ufabc.edu.br 

Luiz Alberto Luz de Almeida luiz.almeida@ufabc.edu.br 

Luiz Henrique Bonani do Nascimento luiz.bonani@ufabc.edu.br 

Marcelo Zanchetta do Nascimento 

Universidade Federal de Uberlândia – UFU 
marcelo.nascimento@ufabc.edu.br 

Marcio Eisencraft 

Universidade de São Paulo – USP 
marcio.eisencraft@ufabc.edu.br 

Ricardo Suyama ricardo.suyama@ufabc.edu.br 

 
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 Nanociências e Materiais Avançados 

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

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

ppg.nanomat.@ufabc.edu.br  

CNPJ: 07.722.779/0001-06 

 

 

 

ERRATA AO EDITAL Nº 02/2016 - PUBLICADO NO BOLETIM DE SERVIÇO Nº 584 

DE 30 DE AGOSTO DE 2016 

Errata das Normas do Processo Seletivo para o 

Programa de Pós-Graduação em Nanociências e 

Materiais Avançados (PPG-NMA), referente ao 

ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 2017 da 

Universidade Federal do ABC. 

O Programa de Pós-graduação em Nanociências e Materiais Avançados da Universidade Federal 

do ABC (UFABC) torna pública a ERRATA ao referido edital:  

 No edital publicado, onde se lê: 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O Processo Seletivo será organizado pela Comissão de Seleção, que para o presente Edital, será 

composta pelos docentes indicados pela Coordenação do PPG-NMA, a qual será presidida pela 

servidora docente Iseli Lourenço Nantes – Siape 1707133, sendo seus demais membros titulares os 

servidores docentes José Antonio Souza – SIAPE 2605463, Antonio Álvaro Ranha Neves – SIAPE 

2946001, Cedric Rocha Leão – SIAPE 1957564, Jeverson Teodoro Arantes Junior – SIAPE 1760410, 

Derval dos Santos Rosa – SIAPE 1671275 e Mariselma Ferreira – SIAPE 1544415. 

 

 Leia-se:  

 
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O Processo Seletivo será organizado pela Comissão de Seleção, que para o presente Edital, será 

composta pelos docentes indicados pela Coordenação do PPG-NMA, a qual será presidida pela 

servidora docente Iseli Lourenço Nantes – Siape 1707133, sendo seus demais membros titulares os 

servidores docentes José Antonio Souza – SIAPE 2605463, Antonio Álvaro Ranha Neves – SIAPE 

2946001, Adalberto Fazzio – PVNS, Cedric Rocha Leão – SIAPE 1957564, Jeverson Teodoro 

Arantes Junior – SIAPE 1760410 e Derval dos Santos Rosa – SIAPE 1671275, conforme Portaria da 

PROPG/DAP/PPG-NMA nº 025/2016, de 08/09/2016, publicada no Boletim de Serviço nº 572, de 

19/07/2016. 

 

PUBLIQUE-SE. 

 

 

Profª Drª Iseli Lourenço Nantes 

(Siape 1707133) 

Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação 

em Nanociências e Materiais Avançados da UFABC               
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia / Química 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 

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

ppg.quimica@ufabc.edu.br 

CNPJ: 07.722.779/0001-06 

 

 

ERRATA AO EDITAL Nº 004/2016 de 25/08/2016 - PPG-CTQ - PUBLICADO NO 

BOLETIM DE SERVIÇO Nº 583 de 26 de agosto de 2016 

 

Errata das normas do Processo Seletivo para o 

Programa de Pós-graduação em Ciência e 

Tecnologia / Química da Universidade Federal do 

ABC.. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia / Química da Universidade Federal do 

ABC (UFABC) torna pública a ERRATA ao Edital em referência:  

 

 No Edital publicado, onde se lê: 

4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 1º a 30 

de junho de 2016 (horário de Brasília). 

 

 Leia-se:  

 
4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 05 de 

setembro a 04 de outubro de 2016 (horário de Brasília). 

 

 

 

Hugo Barbosa Suffredini 

(Siape 1544230) 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 

Em Ciência e Tecnologia / Química 

 

 

vis 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0085/0086/0087 
CNPJ: 07.722.779/0001-06 
E-mail: deliberacoes.copg@ufabc.edu.br 

 

DELIBERAÇÕES DAS COORDENAÇÕES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Período: De 1º a 15 de agosto de 2016 (Continuação) 

 

1. Reconhecimento de créditos por ATIVIDADES COMPLEMENTARES. 

Programa Discente – R.A. Créditos Nível 
BTC Thaís Terpins Ravache – 13032912   2 Mestrado 

 

 

2. RETIFICAÇÃO de PUBLICAÇÃO EM DUPLICIDADE. 

Programa Docente Vínculo Data 

INV 
Crhistian Raffaelo Baldo Permanente  02/5/2016 
Romulo Gonçalves Lins Permanente  02/5/2016 

DESCONSIDERAR publicação no Boletim de Serviço nº 585, de 2 de setembro de 2016, pág. 53, 

considerando publicação anterior, realizada no Boletim de Serviço nº 579, de 12 de agosto de 2016, pág. 26. 
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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 588, DE 05 DE SETEMBRO DE 2016. 

 

Institui a comissão julgadora do concurso público, 

objeto do Edital nº 218/2015, para a área de 

Engenharia Ambiental e Urbana, subárea: Saúde 

Ambiental. 

 

 

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 Instituir a comissão julgadora do concurso público, objeto do Edital nº 

218/2015, publicado no DOU nº 238, de 14 de dezembro de 2015, para provimento do cargo 

efetivo de Professor do Magistério Superior (Professor Adjunto A - Nível 1), na área de 

Engenharia Ambiental e Urbana, subárea: Saúde Ambiental. 

Art. 2º Designar os seguintes professores para comporem, sob a presidência do 

primeiro, a comissão supracitada: 

I. Titulares: Luisa Helena dos Santos Oliveira, Paulo Hilário Nascimento 

Saldiva e Simone Georges El Khouri Miraglia; 

II. Suplentes: Francisco de Assis Comarú e Fabíola Zioni. 

 

 

 

 

Mauricio Bianchi Wojslaw 

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

Superintendência de Gestão de Pessoas 
Avenida dos Estados, 5.001 – Santa Terezinha – Santo André – SP 

CEP 09210-580 – Fone: (11) 3356-7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

ALTERAÇÕES DE FÉRIAS DE AGOSTO DE 2016 

Férias publicadas no Boletim de Serviço n° 576 – pág. 68 a 77 

 

 

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

NOME 
FÉRIAS 

PROGRAMADAS: 

PERÍODO DE 

INTERRUPÇÃO: 

FERNANDO LUIZ CASSIO SILVA 27/08 a 06/10/2016 31/08/2016 

 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES DE FÉRIAS DE SETEMBRO DE 2016 

Férias publicadas no Boletim de Serviço n° 585 – pág. 74 a 85 

 
 

REPROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

Nome 
De Para 

Início Término Início Término 

GISELLE WATANABE 19/09/2016 28/10/2016 18/09/2016 27/09/2016 

GISELLE WATANABE - - 30/09/2016 29/10/2016 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7640 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

LICENÇAS E CONCESSÕES – DIVISÃO DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA/ SUGEPE 

 

 
 

Nome SIAPE Motivo Início Fim 

Adriana Paula de Moraes Batista 1875385 Licença por motivo  doença 

em pessoa da família 

07/06/2016 07/06/2016 

Alessandra Batista 2177259 Licença para tratamento da 

própria saúde 

18/05/2016 06/06/2016 

Alessandra Rodrigues de Santana 1875323 Licença para tratamento da 

própria saúde 

07/06/2016 07/06/2016 

Aline Faverani de Carvalho 1832970 Licença para tratamento da 

própria saúde 

22/06/2016 23/06/2016 

Aline Santiago Barboza 1964354 Licença para tratamento da 

própria saúde 

14/06/2016 14/06/2016 

Ana Claudia Polato e Fava 1968865 Licença para tratamento da 

própria saúde 

31/05/2016 14/06/2016 

Ana Lúcia Geraldo 2029532 Licença para tratamento da 

própria saúde 

03/06/2016 03/06/2016 

Ana Lúcia Geraldo 2029532 Licença para tratamento da 

própria saúde 

20/06/2016 20/06/2016 

Ana Lúcia Geraldo 2029532 Licença para tratamento da 

própria saúde 

27/06/2016 27/06/2016 

Artur Martins de Sá 2115285 Licença para tratamento da 

própria saúde 

21/06/2016 21/06/2016 

Augusto José Paes Ferreira 1736274 Licença para tratamento da 

própria saúde 

20/04/2016 20/04/2016 

Augusto José Paes Ferreira 1736274 Licença para tratamento da 

própria saúde 

30/05/2016 13/06/2016 

Bruno Luiz Scarafiz 2736273 Licença para tratamento da 

própria saúde 

20/06/2016 20/06/2016 

Cláudio Márcio Cardozo Souza 2680230 Licença para tratamento da 

própria saúde 

12/06/2016 13/06/2016 

Cláudio Márcio Cardozo Souza 2680230 Licença por motivo  doença 

em pessoa da família 

10/06/2016 10/06/2016 

Cyntia Regina Ruy Orsolon 1759403 Licença para tratamento da 

própria saúde 

03/06/2016 17/06/2016 

Denis Yoshio Nakaya 2109446 Licença para tratamento da 

própria saúde 

09/06/2016 09/06/2016 

Edgard de Oliveira Nogueira 1800384 Licença para tratamento da 

própria saúde 

22/06/2016 22/06/2016 

Edna Atsué Watanabe 1780391 Licença para tratamento da 

própria saúde 

20/06/2016 20/06/2016 
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Elaine Aparecida Barbosa 1895653 Licença Gestante 23/05/2016 19/09/2016 

Fabiane de Oliveira Alves 2736513 Licença para tratamento da 

própria saúde 

22/06/2016 22/06/2016 

Fabio Senigalia 2932735 Licença para tratamento da 

própria saúde 

06/06/2016 06/06/2016 

Fernanda Brumatti Gomes Nocêra 2092871 Licença para tratamento da 

própria saúde 

20/06/2016 24/06/2016 

Flávia Alves de Oliveira 2875408 Licença para tratamento da 

própria saúde 

27/06/2016 27/06/2016 

Flávia Pereira do Bomfim 2029420 Licença para tratamento da 

própria saúde 

17/06/2016 17/06/2016 

Francine Rocha de Alencar 2092949 Doação de Sangue 14/06/2016 14/06/2016 

Francisco Felix da Silva Junior 2116646 Licença para tratamento da 

própria saúde 

04/05/2016 03/06/2016 

Francisco Felix da Silva Junior 2116646 Licença para tratamento da 

própria saúde 

04/06/2016 18/06/2016 

Frank da Silva Queiroz 2092977 Licença para tratamento da 

própria saúde 

02/05/2016 31/07/2016 

Ivanildo Agra Lins 2109593 Licença para tratamento da 

própria saúde 

20/05/2016 20/05/2016 

Ivanildo Agra Lins 2109593 Licença para tratamento da 

própria saúde 

25/05/2016 25/05/2016 

Ivanildo Agra Lins 2109593 Licença para tratamento da 

própria saúde 

03/06/2016 02/07/2016 

Ivanilton Morais Mota 1553566 Licença para tratamento da 

própria saúde 

05/05/2016 03/07/2016 

Jéssica Alves de Souza Rocha 2148129 Licença por motivo  doença 

em pessoa da família 

17/05/2016 22/05/2016 

Jéssica Alves de Souza Rocha 2148129 Licença por motivo  doença 

em pessoa da família 

26/05/2016 31/05/2016 

Jonhson Delibero Angelo 1863738 Licença para tratamento da 

própria saúde 

20/06/2016 25/06/2016 

Joseli Gomes de Moura 1534302 Licença para tratamento da 

própria saúde 

08/06/2016 08/06/2016 

Josiane Belloni Metzner da 

Gragnano 

1824323 Licença para tratamento da 

própria saúde 

15/06/2016 15/06/2016 

Juari de Oliveira Lira 3652859 Licença para tratamento da 

própria saúde 

01/04/2016 29/06/2016 

Karine Zemczak 1681223 Licença para tratamento da 

própria saúde 

23/06/2016 24/06/2016 

Karla Vittori 1762420 Licença para tratamento da 

própria saúde 

11/04/2016 08/08/2016 

Kelly Cristina Moreira Ferreira 1875412 Licença por motivo  doença 

em pessoa da família 

20/06/2016 22/06/2016 
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Luciana Martiliano Milena 2534462 Licença para tratamento da 

própria saúde 

21/06/2016 21/06/2016 

Marcella dos Santos Abreu 1855155 Licença para tratamento da 

própria saúde 

10/06/2016 10/06/2016 

Marcella dos Santos Abreu 1855155 Licença para tratamento da 

própria saúde 

07/06/2016 08/06/2016 

Marcelo Sartori Ferreira 1943421 Licença para tratamento da 

própria saúde 

03/06/2016 03/06/2016 

Márcia Cristina de Paula Marcial 

Andrade 

1674525 Licença para tratamento da 

própria saúde 

15/06/2016 15/06/2016 

Márcia Regina Gimenes 2033731 Licença para tratamento da 

própria saúde 

19/05/2016 25/05/2016 

Marco de Freitas Maciel 2127839 Licença por motivo  doença 

em pessoa da família 

14/06/2016 14/06/2016 

Maria Camila Almeida 1762353 Licença para tratamento da 

própria saúde 

25/05/2016 01/06/2016 

Maria de Lourdes Merlini Giuliani 379290 Licença para tratamento da 

própria saúde 

13/06/2016 30/06/2016 

Mike Militello 2094785 Licença para tratamento da 

própria saúde 

23/06/2016 23/06/2016 

Nanci Bueno Venturini 1668211 Licença para tratamento da 

própria saúde 

14/02/2016 11/08/2016 

Nelio de Freitas Queiroz 1055579 Licença para tratamento da 

própria saúde 

16/06/2016 23/06/2016 

Pâmela Macedo 2058254 Licença para tratamento da 

própria saúde 

01/06/2016 01/06/2016 

Pâmela Macedo 2058254 Doação de Sangue 10/06/2016 10/06/2016 

Patrícia Gonçalves de Sá 1833354 Licença para tratamento da 

própria saúde 

16/06/2016 16/06/2016 

Rafael Martins  2148163 Licença para tratamento da 

própria saúde 

23/06/2016 24/06/2016 

Rafael Martins  1155535 Licença para tratamento da 

própria saúde 

27/06/2016 27/06/2016 

Renata Tonelotti 1534023 Licença para tratamento da 

própria saúde 

13/06/2016 14/06/2016 

Renata Tonelotti 1534023 Licença para tratamento da 

própria saúde 

15/06/2016 16/06/2016 

Ricardo Gaspar 1603909 Licença para tratamento da 

própria saúde 

02/05/2016 08/08/2016 

Rita Aparecida Ponchio 1876309 Licença para tratamento da 

própria saúde 

06/02/2016 04/06/2016 

Roberta Kelly Amorim de França 1563971 Licença por motivo  doença 

em pessoa da família 

07/06/2016 07/06/2016 

Roberta Kelly Amorim de França 1563971 Licença por motivo  doença 16/06/2016 17/06/2016 
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em pessoa da familia 

Rogério Timóteo Tine 2111471 Licença para tratamento da 

própria saúde 

02/06/2016 03/06/2016 

Ronalde Baptista de Lima Júnior 1876326 Licença para tratamento da 

própria saúde 

27/06/2016 28/06/2016 

Rosângela Aparecida da Silva 

Oliveira 

1876327 Licença para tratamento da 

própria saúde 

18/04/2016 20/04/2016 

Suzy Mary Nunes Lopes 1779188 Licença para tratamento da 

própria saúde 

07/06/2016 05/08/2016 

Talita Angelica dos Santos 2115380 Licença para tratamento da 

própria saúde 

07/06/2016 07/06/2016 

Talita Ribeiro Girardi Prestes Neto 1766481 Licença para tratamento da 

própria saúde 

17/06/2016 17/07/2016 

Tatiana Hyodo 1546675 Licença para tratamento da 

própria saúde 

27/06/2016 27/06/2016 

Tatiane Lira do Nascimento 1824312 Licença para tratamento da 

própria saúde 

09/06/2016 09/06/2016 

Thayla Roberta de Campos Rubia 2029441 Licença para tratamento da 

própria saúde 

09/06/2016 09/06/2016 

Ubiratã Tapajós Reis 1669147 Licença para tratamento da 

própria saúde 

22/06/2016 22/06/2016 

Valério da Silva Acioli 1887809 Licença para tratamento da 

própria saúde 

08/06/2016 10/06/2016 

Vilma Beatriz Mazzeo Lopez 

(Estagiária) 

2307640 Licença para tratamento da 

própria saúde 

20/06/2016 20/06/2016 

Vinicius Moreira 1833033 Licença para tratamento da 

própria saúde 

06/06/2016 06/06/2016 

Willer de Gois Pereira 2127932 Doação de Sangue 06/06/2016 06/06/2016 

Wilson Basso Jr 1833389 Licença para tratamento da 

própria saúde 

31/05/2016 31/05/2016 
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