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PORTARIA DA PROPG/DAP Nº 052, de 9 de DEZEMBRO de 2016. 

 

 

Estabelece as disciplinas obrigatórias e define 
regras para aproveitamento de disciplinas no 
curso de Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Ciência da Computação. 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPG-
CCM) da Universidade Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais e 
estatutárias, e considerando o que foi deliberado em sua 4ª Reunião Ordinária, realizada no dia 
21 de novembro de 2016, 
 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Estabelecer que o aluno matriculado no curso de Doutorado do PPG-CCM 
deverá cursar as seguintes disciplinas obrigatórias: 

I. Análise de algoritmos e estrutura de dados; 
II. Metodologia de Pesquisa em Ciência da Computação; 

III. Seminários em Computação. 

Art. 2º  Estabelecer que, além das disciplinas descritas no Artigo 1º, o aluno deverá 
cursar pelo menos uma dentre as seguintes disciplinas: 

I. Teoria da Computação; 
II. Arquitetura de Computadores. 

Art. 3º  O aluno terá direito de solicitar aproveitamento de disciplinas cursadas no 
Mestrado do PPG-CCM, exceto as disciplinas: 

I. Estudos Dirigidos; 
II. Fundamentos de Matemática para Computação; 

III. Seminários em Computação. 

Parágrafo Único.  Apenas as disciplinas com conceitos “A” ou “B” serão 
aproveitadas. 

Art. 4º  Para disciplinas aprovadas em cursos de mestrado e doutorado em outros 
programas da UFABC ou em outras instituições, poderão ser solicitados aproveitamento, 
convalidação ou transferência de disciplina, desde que conceitos “A” ou “B” tenham sido 
obtidos, e mediante análise da Coordenação. 
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Art. 5º  Solicitações de aproveitamento somente serão aceitas antes do pedido de 
qualificação. 

Art. 6º  Essa Portaria revoga e substitui a Portaria DAP nº 024/2015, de 7 de outubro 
de 2015, publicada no Boletim de Serviço nº 501, de 9 de outubro de 2015. 

Art. 7º  Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 
Serviço. 

 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Computação 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo nº 177-CCM-arb 

Boletim de Serviço n° 612 - 13 de dezembro de 2016 Página 7



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 
Pró-reitoria de Pós-graduação 
Divisão de Apoio às Coordenações 
Avenida dos Estados, 5001 ·  Bairro Santa Terezinha ·  Santo André - SP 
CEP 09210-580 ·  Fone: (11) 4996.0085/0086/0087 
cursos.pos@ufabc.edu.br 
CNPJ: 07.722.779/0001-06 
 

 

PORTARIA DA PROPG/DAP/CTA Nº 053/2016, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Normatiza a atribuição de créditos para o cumprimento 
de atividades complementares do Programa de Pós-
Graduação em Evolução e Diversidade. 

 

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EVOLUÇÃO E DIVERSIDADE (PPG-EVD) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
(UFABC), no uso de suas atribuições legais e estatutárias que lhe confere a CI nº 072/2015 cuja 
homologação encontra-se publicada no Boletim de Serviço Nº 465, de 29 de maio de 2015, pg. 
89, considerando o que prevê o Art. 21, parágrafo único, de suas Normas Internas e, ainda: 

� as deliberações ocorridas em sua 1ª sessão ordinária de 2016, realizada no dia  25 
de fevereiro de 2016, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º  Normatizar as atividades complementares que serão aceitas para a 
integralização do curso (vide Apêndice I). 

Parágrafo Único.  Entendem-se como atividades complementares aquelas que se 
correlacionam aos objetivos e às Linhas de Pesquisa do PPG-EVD. 

Art. 2º  O discente deve cumprir, no máximo, 12 créditos de atividades 
complementares. 

Art. 3º  As atividades complementares devem ser listadas pelo estudante e entregues à 
secretaria da Pós-Graduação da UFABC, anexando uma fotocópia de todos os comprovantes, 
além do formulário em anexo preenchido. 

Art. 4º  Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PPG-EVD. 

Art. 5º  Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço. 

 

 

Coordenação do Programa de Pós-graduação 
em Evolução e Diversidade 

 

 
 
 
 

Protocolo nº 361 EVD – arb  
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APÊNDICE I  
REQUERIMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS COMPLEMENTARES 

 
Eu, ________________________________________________, aluno (a) regularmente matriculado(a) no Programa de Pós-
Graduação em Evolução e Diversidade, nível ______________, venho requerer a atribuição de créditos especiais pela(s) 
atividade(s) exercida(s) abaixo.  
Data da primeira matrícula: ___/___/______. 

ATIVIDADE Nº DE CRÉDITOS TOTAL 

Trabalho completo publicado em revista de circulação nacional ou 
internacional que tenha relação com o projeto de dissertação ou tese do 
aluno. A avaliação do trabalho deve seguir os critérios do Qualis para a 
área de pesquisa em que ele se enquadra. Obs.: Para todos os quesitos 
abaixo, contam-se os créditos por cada trabalho, salvo exceções listadas. 
Revista: ____________________________________ 

A1: 10 créditos 
A2: 9 créditos 
B1: 8 créditos 
B2: 5 créditos 
B3: 4 créditos 
B4: 3 créditos 
B5: 2 créditos 
C: 1 crédito 

(       ) 

Publicação de trabalho completo em anais de congresso (ou similares), 
cujo tema seja pertinente ao seu projeto de dissertação ou tese.  
Evento: ____________________________________ 

Internacional: 5 créditos 
Nacional: 3 créditos 
Local/Regional:  2 créditos 

(       ) 

Publicação de resumo em anais de congresso (ou similares), cujo tema 
seja pertinente ao seu projeto de dissertação ou tese.  
Evento: ____________________________________ 

Internacional:  3 créditos 
Nacional/Local/Regional: 1 
créditos 

(       ) 

Publicação de livro  que tenha comprovada relação com o projeto de 
dissertação ou tese do aluno. 
Nome: ____________________________________ 

Editora internacional: 8 créditos 
Editora nacional: 6 créditos (       ) 

Publicação de capítulo de livro  que tenha comprovada relação  com o 
projeto  de dissertação  ou tese do aluno. 
Nome: ____________________________________ 

Livro internacional: 5 créditos 
Livro nacional: 4 créditos (       ) 

Participação em evento científico, com envio de resumo e apresentação 
oral ou pôster, cujo tema seja pertinente ao projeto de dissertação ou 
tese do aluno. 
Congresso: ____________________________________ 

Evento internacional: 5 créditos 
Evento nacional / local: 3 créditos (       ) 

Participação em Projeto de Extensão. Como coordenador: 4 créditos 
Como participante: 2 créditos (       ) 

Participação como autor em minicursos, oficinais, palestras e 
atividades afins. 

2 créditos (       ) 

Participação em comissões e subcomissões ligadas à Pós-Graduação em 
Evolução e Diversidade. 2 créditos por comissão (       ) 

Participação como representante discente da Pós-Graduação. Titular: 2 por ano de mandato 
Suplente: 1 por ano de mandato (       ) 

Participação como ouvinte em eventos científicos (seminários, 
congressos, palestras) (Cada crédito equivale a 12 horas). 
Evento: __________________________________________ 

Até 2  créditos (       ) 

TOTAL DE CRÉDITOS   
 

Santo André, ___ de _____________ de _____. 
 
De acordo: 
 
 
Prof(a). Dr(a). Orientador(a) 

 
 
 
 
Nome e Assinatura do(a) Aluno(a) 

 
Parecer do membro do Colegiado (não preencher): 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Parecerista: Prof(a). Dr(a): 
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PORTARIA DA PROPG Nº 05, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 
 

Institui a Comissão Disciplinar Discente da Pós-
Graduação e dá outras providências. 
 

 
O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE PÓS-GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ABC (UFABC) , nomeado pela Portaria UFABC nº 346, de 26 de agosto de 2016, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 21, de 30 de agosto de 2016, no uso de suas 
atribuições legais, e considerando: 

� Regimento Geral da UFABC, aprovado pela Resolução ConsUni nº 63, de 
30 de maio de 2011; 

� Regimento Interno das Comissões Disciplinares Discentes da UFABC, 
aprovado pelo Ato Decisório ConsUni nº 128, de 02 de agosto de 2016, 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Art. 1º Instituir, nos termos dos Artigos 71 e 81 do Regimento Geral da UFABC, e 
dos Artigos 2º e 3º do Regimento Interno das Comissões Disciplinares Discentes da UFABC, a 
Comissão Disciplinar Discente da Pós-Graduação, a ser constituída pelos seguintes membros, 
sob a presidência da primeira: 

• Luciana Zaterka, SIAPE nº 1945050, representante docente (Titular); 
• Luciana Pereira, SIAPE nº 1763439, representante docente (Suplente); 
• Lindalva Eufrázio da Conceição, SIAPE nº 1353654, representante técnico-

administrativo (Titular). 
• Aline Regina Bella, SIAPE nº 1875379, representante técnico-administrativo 

(Suplente); 
• Ebenézer Marcelo Marques de Oliveira, RA nº 131620025, representante 

discente (Titular). 
• Guilherme Parra de Andrade, RA nº131620030, representante discente 

(Suplente). 
 

Art. 2º A Comissão será secretariada pela servidora Juliana Dias de Almeida, 
SIAPE nº 1941057. 
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Art. 3º Os membros docentes e técnico-administrativos terão mandatos de dois 
anos, e os discentes, de um ano, permitida uma única recondução. 

 

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

 
 
 
 
 

Wagner Alves Carvalho 
Pró-Reitor Adjunto de Pós-Graduação  
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RESOLUÇÃO DA CPG Nº 14, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

 

Aprova o Calendário Acadêmico de 2017 da Pós-
graduação. 

 

 

A COMISSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO (CPG) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições, considerando 
as deliberações de sua X sessão ordinária, realizada em 08 de dezembro de 2016,  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º Aprovar o calendário acadêmico de 2016 da Pós-graduação, conforme 
anexo. 

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

Serviço da UFABC. 
 

 

 

 

Wagner Alves Carvalho 
Presidente em exercício 
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RESOLUÇÃO DA CPG Nº 13, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 
 

Aprova as normas internas do Mestrado Profissional 
em Filosofia (PROF-FILO). 

 

 

A COMISSÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO (CPG) DA FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC) , no uso de suas atribuições, considerando 
as deliberações de sua X sessão ordinária, realizada em 08 de dezembro de 2016,  
 

RESOLVE:  
 

Art. 1º Aprovar as normas internas do Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-
FILO), conforme anexo. 

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

Serviço da UFABC. 
 

 

 

 

Wagner Alves Carvalho 
Presidente em exercício 
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NORMAS INTERNAS DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM 

FILOSOFIA - 

PROF-FILO, NÚCLEO UFABC 

 

 

O Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) foi aprovado pela CAPES em 25 
de abril de 2016. O Núcleo Local UFABC do PROF-FILO foi aprovado em 9 de março de 
2015 pela Comissão de Pós-Graduação (CPG), em 25 de maio de 2015 pelo Conselho do 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), em 30 de junho de 2015 pelo Conselho 
Universitário (ConsUni) e em 7 de julho de 2015 pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão (ConsEPE) (cf. Ato Decisório Nº 114, de 15 de julho de 2015). O discente 
matriculado no Núcleo Local UFABC do PROF-FILO deverá comprometer-se a ler 
atentamente estas normas, cujos termos devem ser de conhecimento de todos, não sendo 
aceita, dessa forma, a alegação de desconhecimento de seu conteúdo. 

 

 

TÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 1º. O Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) é um programa de pós-
graduação na modalidade mestrado profissional, em rede, com abrangência nacional. 

 

Art. 2º. O curso, com área de concentração em Ensino de Filosofia, é 
predominantemente presencial e confere aos discentes concluintes o título de Mestre em 
Filosofia.  

 

Art. 3º. A finalidade do PROF-FILO é a melhoria da qualidade da docência em 
Filosofia na Educação Básica, oferecendo aos profissionais admitidos uma formação 
filosófica e pedagógica aprofundada voltada para o exercício da docência da Filosofia, em 
especial no Ensino Médio. 

 

Art. 4º. O PROF-FILO se estrutura a partir de núcleos sediados em Instituições de 
Ensino Superior (IES) do país que são responsáveis pela administração e execução local do 
curso segundo suas próprias normas institucionais. 

Parágrafo único. O Núcleo Local UFABC do PROF-FILO é regido pelas normas 
internas aqui descritas, em consonância com o Regulamento do Mestrado Profissional em 
Filosofia (PROF-FILO) e com o Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 
Federal do ABC (UFABC), obedecendo à organização da Pós-Graduação da UFABC, 
estruturada a partir da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), da Comissão de Pós-
Graduação (CPG) e das Coordenações dos Programas de Pós-Graduação (CoPGs). 
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TÍTULO II 

DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 5º. A Coordenação de Pós-Graduação (CoPG) do Núcleo Local UFABC do 
Programa de Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO) é constituída por: 

I - Coordenador e vice-coordenador, eleitos entre os docentes credenciados como 
permanentes no PROF-FILO, que estejam em efetivo exercício na UFABC;  

II - 3 (três) membros representantes docentes e respectivos suplentes, eleitos entre os 
docentes credenciados como permanentes no PROF-FILO, que estejam em efetivo exercício 
na UFABC; 

III – 1 (um) representante discente e respectivo suplente, eleito entre os discentes 
regularmente matriculados no PROF-FILO. 

§1º. O mandato do coordenador e do vice-coordenador será de 2 (dois) anos, admitida 
uma recondução consecutiva ao cargo. 

§2º. O mandato dos membros representantes docentes será de 2 (dois) anos, admitida 
uma recondução consecutiva ao cargo. 

§3º. O mandato dos representantes discentes será de 1 (um) ano, sendo admitida uma 
recondução consecutiva ao cargo. 

 

Art. 6º. São atribuições da Coordenação do Núcleo Local UFABC do Programa de 
Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO): 

I - Coordenar, organizar e executar em nível local as ações e atividades do PROF-
FILO;  

II - Organizar atividades complementares, tais como palestras e oficinas, a serem 
realizadas no âmbito local do PROF-FILO; 

III - Credenciar e recredenciar docentes conforme os critérios destas Normas Internas; 

IV - Realizar e encaminhar o planejamento anual de oferta de disciplinas do Núcleo 
Local UFABC do PROF-FIILO e de alocação didática dos docentes, atribuindo o número de 
unidades de créditos correspondentes; 

V - Selecionar dentre as disciplinas que compõem o PROF-FILO aquelas que serão 
oferecidas aos discentes do Núcleo Local UFABC a cada período letivo, bem como as 
prioridades de matrícula entre os discentes que as pleitearem, atendidos os limites de vagas; 

VI - Analisar e se posicionar sobre as sugestões dos docentes e dos discentes relativas 
ao funcionamento do curso; 

VII - Designar uma comissão, composta pelo coordenador do Núcleo Local UFABC 
do PROF-FILO e outros membros da CoPG, incluindo ao menos um discente, para 
estabelecer critérios e distribuir as bolsas de estudo aos discentes regularmente matriculados; 

VIII - Decidir e tomar providências sobre infrações disciplinares estudantis e 
encaminhá-las, quando for o caso, aos órgãos competentes. 
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IX - Decidir sobre recursos de discentes, referentes a assuntos acadêmicos; 

X - Definir a forma e os critérios de avaliação e frequência nas disciplinas; 

XI - Homologar e (quando for o caso) designar os orientadores dos discentes do curso; 

XII - Aprovar os nomes que comporão as bancas examinadoras para a qualificação e 
defesa das Dissertações de Mestrado, de acordo com a manifestação do orientador e 
certificando-se das exigências sobre o perfil dos membros. As bancas examinadoras para 
defesa deverão ser submetidas à homologação pela Comissão de Pós-Graduação (CPG); 

XIII - Aprovar o encaminhamento das Dissertações de Mestrado para as bancas 
examinadoras;  

XIV - Aprovar e homologar pedidos de trancamento de matrícula, de acordo com o 
Título IX do Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do ABC 
(UFABC); 

XV - Prestar contas anualmente dos recursos utilizados a todos os docentes e discentes 
vinculados ao Núcleo Local UFABC do PROF-FILO; 

XVI - Analisar e tomar providências sobre quaisquer outras matérias de interesse do 
funcionamento local do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia que lhe sejam 
enviadas. 

§1º. A CoPG poderá designar um docente ou instituir outras comissões, de caráter 
permanente ou transitório, para emitir parecer e/ou decidir sobre questões diversas relativas ao 
funcionamento local do curso. 

§2º. As decisões da CoPG referentes a prazos, disciplinas, processo seletivo, banca 
examinadora para defesa da Dissertação de Mestrado e qualquer assunto de interesse geral ou 
individual deverão, de forma adequada, ser levadas ao conhecimento de todos os discentes e 
membros do corpo docente ou ao interessado, de modo que fique assegurada a devida ciência. 

§3º. As decisões da CoPG referentes ao credenciamento e recredenciamento de 
docentes serão tomadas obedecendo à aprovação da maioria qualificada (dois terços) dos 
membros presentes à respectiva reunião. As demais decisões serão tomadas por aprovação da 
maioria simples (metade mais um) dos presentes. 

§4º. Em casos que requeiram decisão por votação, o coordenador, o vice-coordenador 
e os representantes titulares docentes e discentes terão direito a um voto cada. Os 
representantes suplentes somente terão direito a voto na ausência dos respectivos titulares.  

 

§5º. Em assuntos nos quais haja envolvimento direto de um ou mais membros da 
CoPG, estes deverão abster-se em participar do processo decisório. 

§6º. A CoPG deverá reunir-se, regularmente, ao menos uma vez a cada três meses, em 
caráter ordinário, e em caráter extraordinário, sempre que expressamente convocado pelo 
coordenador ou por solicitação escrita de um terço dos seus membros, com quarenta e oito 
horas de antecedência, sendo obrigatório constar da convocação o assunto da reunião. 

 

Art. 7º. Ao coordenador do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-
FILO) compete: 
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I - Convocar e presidir as reuniões da CoPG; 

II - Zelar pelo funcionamento do Núcleo Local UFABC, tendo em vista o 
Regulamento do Mestrado Profissional em Filosofia - PROF-FILO e as deliberações tomadas 
no Colegiado Geral; III - Dar encaminhamento às decisões tomadas pela CoPG; 

IV - Representar o Núcleo Local UFABC nas reuniões plenárias do Colegiado Geral 
do PROF-FILO; 

V - Encaminhar as decisões e solicitações do Núcleo Local UFABC nas reuniões 
plenárias do Colegiado Geral do PROF-FILO; 

VI - Encaminhar as ações aprovadas pelo Colegiado Geral do PROF-FILO; 

VII - Encaminhar ao coordenador geral os dados do Núcleo Local UFABC a serem 
incluídos no relatório anual das atividades do curso (relatório Coleta Capes);  

VIII - Coordenar a aplicação local do processo nacional de seleção de novos discentes 
do PROF-FILO; 

IX - Representar a CoPG do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia junto à 
Comissão de Pós-Graduação (CPG) da UFABC e nas demais instâncias cabíveis; 

 

TÍTULO III 

DO CORPO DOCENTE 

 

Art. 8º. O corpo docente do Núcleo Local UFABC do PROF-FILO é formado por 
docentes com título de Doutor, cujo credenciamento tenha sido aprovado pela CoPG, e se 
dividem nas categorias de Permanente, Visitante e Colaborador. 

§1º. O título de notório saber, reconhecido por universidade com curso de doutorado 
na área, poderá suprir a exigência de doutorado para os fins de credenciamento como docente, 
conforme decisão do Colegiado Geral do PROF-FILO.  

§2º. Para além dos servidores da instituição sede e dos núcleos, podem fazer parte do 
corpo docente profissionais de outras instituições públicas ou privadas do país ou do exterior, 
desde que sejam obedecidos os critérios de titulação do “caput” deste artigo, sejam cumpridas 
as demais normas da CAPES e as recomendações específicas do Comitê da Área de Filosofia 
para essa finalidade. 

§3º. Será admitida a coorientação das Dissertações de Mestrado, a pedido do 

orientador e em comum acordo com o orientando. 

 

Art. 9º. Compete aos docentes credenciados no Núcleo Local UFABC do PROF-

FILO: 

I - Colaborar com as atividades acadêmicas do Programa de Mestrado Profissional em 

Filosofia, tais como: ministrar disciplinas, participar de bancas examinadoras, participar de 
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organização de seminários, de eventos científicos, de processos seletivos e demais atividades 

promovidas pelo PROF-FILO; 

II - Orientar discentes regularmente matriculados no Programa de Mestrado 

Profissional em Filosofia; 

III - Definir, em conjunto com seus orientandos, o projeto de pesquisa a ser 

desenvolvido, cujos resultados comporão a Dissertação de Mestrado exigido pelo PROF-

FILO; 

IV - Estabelecer, em comum acordo com seus orientandos, as disciplinas a serem 

cursadas por eles; 

V - Acompanhar o desenvolvimento da pesquisa de seus orientandos; 

VI - Manter a CoPG informada a respeito de eventuais dificuldades no 

desenvolvimento do projeto de pesquisa que possa prejudicar a conclusão do curso; 

VII - Informar a CoPG no caso do orientando desistir de prosseguir com o curso; 

VIII - Manter a CoPG informada a respeito de concessões de bolsas de agências de 

fomento externas à Universidade; 

IX - Estimular o discente a apresentar trabalhos em eventos técnico-científicos 

nacionais e internacionais; 

X - Incentivar o discente a participar como autor e/ou coautor de publicações de 

trabalhos em periódicos científicos, livros e capítulos de livros; 

XI - Acompanhar o cronograma de trabalho de seus orientandos de modo que 

cumpram com os prazos regimentais; 

XII - Presidir as bancas examinadoras para a qualificação e defesa da Dissertação de 

Mestrado de seus orientandos.  

XIII - Manter-se informado sobre as Regras, Normas e Regimento vigentes na pós-

graduação da UFABC; 

§1º. Todo docente permanente deve ter ministrado ou co-ministrado no mínimo uma 

disciplina no quadriênio de avaliação da CAPES e ter orientado, no mínimo, uma Dissertação 

de Mestrado ao longo do período. 

§2º. A dedicação à pesquisa deverá corresponder às exigências do Documento de Área 

da Filosofia (ou área afim) para a pós-graduação e ser atestada mediante a publicação de, no 

mínimo, quatro produções bibliográficas a cada quadriênio de avaliação pela CAPES. 
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Art. 10. O credenciamento inicial de docentes permanentes ou colaboradores no 

PROF-FILO deverá ser solicitado pelo interessado à CoPG, em conformidade com 

cronograma elaborado e divulgado antecipadamente, devendo ser encaminhado com os 

seguintes documentos: 

I - Curriculum vitae atualizado, gerado pela Plataforma Lattes; 

II - Carta à CoPG, assinada pelo interessado, solicitando o credenciamento; 

III - Plano de trabalho contendo possíveis contribuições ao Programa de Mestrado 

Profissional em Filosofia, disciplinas do PROF-FILO passíveis de atuação, informações 

consideradas relevantes, apontamentos sobre atividades de pesquisa em consonância com os 

objetivos do PROF-FILO. 

Parágrafo único. No mínimo, a cada quadriênio, concomitantemente com a avaliação 

quadrienal do curso pela CAPES, a CoPG deve proceder ao recredenciamento de todos os 

docentes vinculados ao Núcleo Local UFABC. 

 

Art. 11. Para fins de recredenciamento de docentes permanentes ou colaboradores, 

serão observadas as determinações do Art. 9º, § 1º, e Art. 10º e seus incisos. 

§1º. O credenciamento e o recredenciamento de docentes necessitam ser aprovados 

pela maioria qualificada (dois terços) dos membros presentes à reunião plenária da CoPG 

convocada para essa finalidade. 

 

§2º. Os docentes que não cumprirem a exigência para o recredenciamento serão 

automaticamente descredenciados. 

 

 

TÍTULO IV 

DA ESTRUTURA DO PROGRAMA 

 

SEÇÃO I – QUADRO GERAL 

 

Art. 12. Com área de concentração em Ensino de Filosofia, o PROF-FILO tem duas 

linhas de pesquisa, a saber, Filosofia e Ensino e Práticas de Ensino de Filosofia. 

 

SEÇÃO II – DAS DISCIPLINAS E DOS CRÉDITOS 
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Art. 13. As disciplinas oferecidas pelo PROF-FILO dividem-se em obrigatórias e 

optativas.  

 

Art. 14. A integralização dos estudos necessários ao Programa de Mestrado 

Profissional em Filosofia é expressa em unidades de crédito. 

 

Art. 15. O Núcleo Local UFABC do PROF-FILO considera a unidade de créditos 

conforme estabelecido no Art. 21º, §1º do Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da 

Universidade Federal do ABC, onde uma unidade de crédito (CR) corresponde a 12 (doze) 

horas de atividades programadas. 

 

Art. 16. Para compatibilizar os critérios de integralização de créditos estabelecidos 

pelo Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do ABC e do 

Regulamento do Mestrado Profissional em Filosofia – PROF-FILO, é utilizada a seguinte 

conversão entre a unidade de crédito definida no Art. 21º do Regimento da Pós-Graduação 

Stricto Sensu da Universidade Federal do ABC [(CR(UFABC)] e a unidade de crédito 

definida no Art. 22º, § 1º do Regulamento do Mestrado Profissional em Filosofia 

[CR(PROF)]: 

CR(UFABC) = 2 x (CR(PROF) x 15/12) 

 

§1º. O fator 15/12 converte o crédito-aula de 15 semanas do PROF-FILO para o 

crédito-aula de 12 semanas da UFABC, de forma que o número total de horas-aula de cada 

disciplina é preservado. 

§2º. O fator 2 (dois) multiplicativo na fórmula deste caput contabiliza os créditos 

devido ao estudo individual, I, que é definido como sendo igual ao crédito-aula, que por sua 

vez é a soma das cargas horárias teórica (T) e prática (P), ou seja, I = T + P. 

 

Art. 17. A conclusão do PROF-FILO – Núcleo UFABC exige, considerando-se a 

aplicação da fórmula do Art. 16º, a integralização de 98 créditos: 20 créditos em disciplinas 

obrigatórias, 20 créditos em seminários de pesquisa, ao menos 10 créditos em disciplinas 

optativas e 48 créditos atribuídos para a elaboração e a defesa da Dissertação de Mestrado. 
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§1º. A critério da CoPG, poderão ser aceitos créditos obtidos em outros cursos de pós-

graduação stricto sensu recomendados pela CAPES, observando-se o respectivo conteúdo e a 

paridade de carga horária/créditos, assim como as disposições contidas nestas Normas 

Internas. 

§2º. Nos casos de readmissão por nova seleção o número de créditos aceitos não pode 

ultrapassar 1/3 do número total de créditos exigidos para a obtenção do grau correspondente. 

 

Art. 18. A CoPG poderá aprovar o reconhecimento de créditos de disciplinas cursadas 

em outros cursos de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES. 

 

Art. 19. O docente responsável pela disciplina avaliará o desempenho dos discentes 

seguindo os critérios estabelecidos pelo Art. 25º do Regimento da Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade Federal do ABC. A correspondência entre os referidos critérios e o 

Art. 24º do Regulamento do Mestrado Profissional em Filosofia é dada do seguinte modo: 

NÚCLEO PROF-FILO / 
UFABC 

PROF-FILO  

Nível de 
Avaliação 

 Nível Conceitos Correspondentes 
numéricos 

A Excelente A Excelente 90-100 
B Bom B Bom 80-89 
C Regular C Regular 70-79 
R Reprovado D Insuficiente 0-69 
J Incompleto 

Justificado 
---- ---- ---- 

 

Art. 20. Para obter aprovação em cada disciplina, os discentes devem ter 

aproveitamento equivalente aos níveis entre A e C e frequentar, no mínimo, 75% das aulas. 

Discentes com aproveitamento em nível R e/ou frequência inferior à 75% das aulas serão 

considerados reprovados na respectiva disciplina e não terão direito aos créditos 

correspondentes. 

 

SEÇÃO III – DA SELEÇÃO E INGRESSO DO DISCENTE 

 

Art. 21. Serão admitidos como candidatos no PROF-FILO professores de Filosofia 

que estejam, comprovadamente, em efetivo exercício da docência na Educação Básica e que 

tenham concluído o curso de graduação em Filosofia ou área afim. 
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Art. 22. O ingresso dos discentes no Núcleo Local UFABC do PROF-FILO será feito 

mediante aprovação e classificação no processo seletivo nacional, nos termos da Seção III do 

Capítulo IV do Regulamento do Mestrado Profissional em Filosofia (PROF-FILO). 

 

Art. 23. A seleção será válida somente para matrícula no período letivo para o qual o 

candidato foi aprovado. 

 

Art. 24. O candidato aprovado no Processo Seletivo poderá se matricular no Programa 

de Mestrado Profissional em Filosofia – Núcleo UFABC na data e local determinados pela 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG), em consonância com os procedimentos específicos, 

apresentados os documentos requeridos para a matrícula. 

 

Art. 25. Os candidatos que não fizerem a matrícula pessoalmente, ou através de 

procurador legalmente constituído, no prazo máximo estabelecido no calendário definido pela 

CoPG, serão considerados desistentes, podendo a vaga ser ocupada por candidatos suplentes, 

obedecendo-se à ordem de classificação. 

 

Art. 26. Para a efetuação da matrícula, poderão ser exigidos outros documentos além 

daqueles solicitados durante a fase de seleção. 

Parágrafo único. A inscrição do discente em disciplinas em cada período letivo deverá 

ter a aprovação do docente orientador. 

 

Art. 27. O discente do PROF-FILO realizará todo o seu curso sob o Regulamento do 

Mestrado Profissional em Filosofia, as Normas Internas do Programa de Mestrado 

Profissional em Filosofia / Núcleo UFABC e o Regimento, as Resoluções e as Portarias da 

Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Federal do ABC em vigor na ocasião de sua 

matrícula, desde que esta não seja trancada. 

 

Art. 28. Discentes especiais poderão ser autorizados pela CoPG a matricular-se em 

uma ou mais disciplinas de acordo com o número disponível de vagas, mediante a aceitação 

pelo docente responsável pela disciplina e respeitando a Resolução da CPG Nº 08, de 29 de 
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junho de 2015 que estabelece normas para a admissão de aluno especial em disciplinas de 

pós-graduação da UFABC. 

Parágrafo único. Os créditos cursados como discente especial poderão ser 

aproveitados pelos discentes regulares, até o máximo de 50% dos créditos exigidos em 

disciplinas, sem prejuízo do prazo de 24 (vinte e quatro) meses para integralização dos 

créditos. Nesse caso, o discente deverá apresentar à CoPG requisição de aproveitamento de 

créditos, com justificativa avaliada e assinada pelo orientador. A CoPG avaliará a validação 

dos créditos e emitirá parecer circunstanciado, de acordo com as normas em vigor. 

 

 

 

 

TÍTULO V 

DA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE 

SEÇÃO I – DAS CONDIÇÕES 

 

Art. 29. Para a conclusão do curso, o prazo máximo é de 24 meses. 

§1º. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o prazo máximo poderá ser 

dilatado em até seis meses, a critério da CoPG. 

§2º. O requerimento de prazo adicional, subscrito pelo discente e seu orientador, será 

dirigido à CoPG, contendo os fundamentos do pedido e sua comprovação. 

§3º. O pedido de prorrogação será instruído com um relatório circunstanciado sobre o 

andamento do trabalho de pesquisa e justificativa do orientador. 

 

Art. 30. Os requisitos mínimos para obtenção do título de Mestre em Filosofia 

conferido pelo PROF-FILO são: 

I - Completar os créditos conforme o disposto no artigo 17º destas Normas Internas; 

II - Ser aprovado na qualificação da Dissertação de Mestrado; 

III - Ser aprovado na defesa da Dissertação de Mestrado; 

IV - Comprovar o envio de pelo menos um trabalho para publicação em revista 

científica, livro ou anais de evento relacionado ao tema da pesquisa desenvolvida pelo 

candidato no PRO-FILO;   
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V - Encaminhar à secretaria do Núcleo Local UFABC do PROF-FILO a versão final 

da Dissertação de Mestrado no prazo de 60 (sessenta) dias após a defesa. 

VI - Estar quite com as obrigações administrativas, financeiras e documentais da 

UFABC. 

 

SEÇÃO II – DO EXAME DE QUALIFICAÇÃO 

 

Artigo 31. O discente regularmente matriculado no Núcleo Local UFABC do PROF-

FILO deverá realizar o Exame de Qualificação no prazo máximo de dezoito meses, a contar 

da data de seu ingresso no Programa de Mestrado Profissional em Filosofia. 

 

§1º. Para a inscrição no Exame de Qualificação, o candidato deverá ter cumprido no 

mínimo 75% dos créditos em disciplinas. 

§2º. O orientador deverá encaminhar à CoPG a solicitação para realização do Exame 

de Qualificação do seu discente, em conformidade com as exigências da Secretaria de Pós-

Graduação e respeitando a antecedência mínima de 45 dias da data sugerida para o referido 

exame. 

§3º. O Exame de Qualificação será realizado mediante submissão do texto a uma 

banca examinadora composta por 3 (três) docentes com título de doutor, sendo ao menos um 

docente externo ao Núcleo Local do PROF-FILO da UFABC e incluindo-se o orientador, que 

será o presidente da banca, ou, na ausência deste, o coorientador. 

§4º. Não estando presente o orientador, e não estando presente ou não havendo 

coorientador, a CoPG indicará o presidente da banca. 

§5º. Para o Exame de Qualificação o discente deverá enviar por correio eletrônico à 

CoPG, com no mínimo 30 dias de antecedência, um exemplar do texto do Exame de 

Qualificação. 

§6º. O Exame de Qualificação da Dissertação de Mestrado ocorrerá em sessão com 

acesso restrito aos membros da banca examinadora, mas, a critério do discente e do seu 

orientador, poderá ser admitida a presença de outros ouvintes. 

§7º. O resultado do Exame de Qualificação será decidido em sessão secreta pelos 

membros da banca examinadora, os quais deverão apresentar à CoPG um parecer contendo a 

avaliação do trabalho do candidato. 
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§8º. Será considerado aprovado no Exame de Qualificação o discente que obtiver 

aprovação da maioria dos examinadores. 

§9º. O discente reprovado poderá submeter-se a um novo Exame de Qualificação por 

apenas mais uma vez, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, com anuência 

do orientador. 

 

SEÇÃO III – DA DEFESA DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

Art. 32. A Dissertação de Mestrado do Programa de Mestrado Profissional em 

Filosofia consistirá no desenvolvimento de um processo relativo a situações de ensino-

aprendizagem envolvendo o domínio teórico-conceitual da Filosofia em situações aplicadas 

ao Ensino de Filosofia, podendo considerar também situações e saberes da experiência, 

associados ao exercício da prática docente, tomados em problematizações filosóficas. 

§1º. A Dissertação de Mestrado deverá contemplar uma análise teórico-crítica e uma 

dimensão prático-propositiva. 

§2º. A análise teórico-crítica poderá incluir revisões bibliográficas, estudos sobre 

temas, autores ou obras da História da Filosofia pertinentes ao tema e análises do saber 

prático disseminado sobre o tema.  

§3º. A dimensão prático-propositiva poderá assumir diversos formatos tais como: 

implantação de propostas curriculares ou de sequências didáticas, produção e recepção de 

publicações e demais recursos didáticos (tais como mídias audiovisuais ou digitais), 

desenvolvimento de processos ou instrumentos de avaliação, projetos diversos de intervenção 

no espaço escolar com o acervo cultural e crítico da Filosofia etc., que serão sempre 

acompanhados da avaliação da sua aplicação ou implementação em situações reais de sala de 

aula (ou similares) envolvendo o público-alvo do processo desenvolvido. 

 

Art. 33. Para a defesa da Dissertação de Mestrado, o orientador deverá enviar um 

requerimento à CoPG solicitando seu agendamento, encaminhando um exemplar da 

Dissertação de Mestrado (em .pdf), e sugerindo data, hora e composição da banca 

examinadora. O requerimento deverá ser entregue com antecedência mínima de 45 dias da 

data sugerida para defesa. 
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Art. 34. A CoPG homologará a data da apresentação e defesa pública da Dissertação 

de Mestrado. 

 

§1º. A defesa da Dissertação de Mestrado será feita em arguição pública por banca 

qualificada composta por três docentes doutores, sendo um deles o orientador, que preside a 

seção, e ao menos um docente externo à UFABC. 

§2º. Não estando presente o orientador, e não estando presente ou não havendo 

coorientador, a CoPG indicará o presidente da banca. 

 

Art. 35. Imediatamente após o encerramento da arguição da Dissertação de Mestrado, 

cada examinador expressará seu julgamento em sessão secreta, considerando o candidato 

aprovado ou reprovado. 

§1º. Será considerado aprovado o candidato que obtiver a aprovação da maioria dos 

examinadores. 

§2º. A banca examinadora homologará o resultado da defesa da Dissertação de 

Mestrado no encerramento da sessão. 

§3º. Em caso de reprovação, o candidato terá 90 (noventa) dias para realizar nova 

defesa, seguindo os procedimentos aqui previstos. 

 

Art. 36. Para homologação da defesa pela CPG, o discente deverá, após fazer as 

correções sugeridas pela banca examinadora durante a sessão de defesa, entregar à Secretaria 

da PROPG, com anuência do orientador, um exemplar impresso da Dissertação de Mestrado 

(contendo a folha de assinaturas original) e uma cópia digital da mesma em PDF (Portable 

Document Format), formatados de acordo com o Guia de Normalização de Trabalhos 

Acadêmicos (Disponível em: http://propg.ufabc.edu.br/wp-content/uploads/guia-

normalizacao.pdf).  

Parágrafo único. O prazo máximo para a realização das correções cabíveis e a entrega 

do exemplar final da Dissertação de Mestrado será de 90 (noventa) dias contados após a 

defesa. 

 

 

TÍTULO VI 

DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA E DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 
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SEÇÃO IV – DO TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 

 

Art. 37. O trancamento de matrícula no Núcleo Local UFABC do PROF-FILO pode 

ser aprovado pela CoPG a qualquer momento, mediante justificativa do requerente e anuência 

do orientador. 

§1º. Não será permitido o trancamento de matrícula para os discentes do primeiro 

período letivo. 

§2º. A matrícula do discente do PROF-FILO poderá ser trancada por no máximo um 

período letivo, sendo a duração do trancamento contada a partir do início do período letivo 

que estiver em curso quando do protocolo do pedido. 

§3º. O discente pode solicitar a reativação de sua matrícula a qualquer momento, 

sendo que a matrícula ocorrerá no início do próximo período letivo. 

§4º. O trancamento de matrícula implica no cancelamento das disciplinas em que o 

discente estiver matriculado no período letivo corrente à solicitação de trancamento. 

§5º. No caso de trancamento de matrícula, devem ser prolongados, por igual período, 

os prazos máximos estipulados para a integralização dos créditos.  

 

Art. 38. A discente pode usufruir de licença maternidade com suspensão da contagem 

dos prazos regimentais por um período de até seis meses por licença. 

 

SEÇÃO V – DO DESLIGAMENTO DO PROGRAMA 

 

Art. 39. Será desligado do PROF-FILO o discente que: 

I - Alcançar apenas nível de aproveitamento “C” em três ou mais disciplinas; 

II – Obtiver duas reprovações em disciplinas; 

III - Não completar suas atividades no período máximo de 24 meses, inclusive com a 

entrega da Dissertação de Mestrado, ressalvado o disposto no Art. 29º, §1º destas Normas 

Internas.  

IV - Não realizar o Exame de Qualificação dentro do prazo estipulado, seja este o 

primeiro ou o segundo exame;  

V - For reprovado duas vezes no Exame de Qualificação;  

VI - For reprovado duas vezes na Defesa da Dissertação de Mestrado;  
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VII - Não renovar a matrícula; 

VIII -  A pedido do discente. 

IX - Apresentar conduta inadequada que inviabilize sua permanência no PROF-FILO. 

Parágrafo único. O desligamento do discente do PROF-FILO motivado por conduta 

inadequada será realizado mediante aprovação da CoPG, assegurada ampla defesa. 

 

 

TÍTULO VII 

DA EMISSÃO DE CERTIFICADOS E DO DIPLOMA DE MESTRADO 

 

Art. 40. Conforme o Capítulo VI, Art. 53, do Regulamento do Mestrado Profissional 

em Filosofia – PROF-FILO, a diplomação do discente concluinte será emitida pela 

Universidade Federal do ABC. 

Parágrafo único. A UFABC só emitirá certificados que atestem a conclusão do 

Mestrado Profissional em Filosofia ao discente que cumprir todos os requisitos necessários 

para a emissão do diploma, não havendo qualquer pendência acadêmica, administrativa ou 

legal. 

 

Art. 41. Conforme o Capítulo I do Regulamento do Mestrado Profissional em 

Filosofia, o diploma do PROF-FILO confere ao discente concluinte o título de Mestre em 

Filosofia. 

 

 

TÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 42. Estas Normas Internas do Programa de Mestrado Profissional em Filosofia – 

Núcleo Local UFABC estão de acordo com o Regulamento do Mestrado Profissional em 

Filosofia – PROF-FILO e com o Regimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 

Federal do ABC, prevalecendo em sua composição as disposições mais restritivas de ambos 

os documentos. 
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Art. 43. O conjunto destas Normas Internas poderá ser alterado ou complementado 

pela CoPG, mediante aprovação da maioria dos docentes permanentes credenciados no 

Núcleo Local UFABC do PROF-FILO, por meio de portarias emitidas, desde que 

devidamente homologadas pela CPG da UFABC. 

 

Art. 44. Os casos omissos serão resolvidos pela CoPG. 

 

Art. 45. Estas Normas Internas entram em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições contrárias. 
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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 955, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Torna pública a autorização de afastamento para o 

exterior do servidor Ignat Fialkovskiy. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

RESOLVE: 

 

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

exterior, com ônus limitado para a UFABC, do servidor IGNAT FIALKOVSKIY, SIAPE 

2249427, para realização de visita técnica ao “Moscow Institute of Physics and Technology”, em 

Dolgoprudny, Rússia, no período de 13/12/2016 a 02/01/2017, incluindo trânsito. 

 

 

 

 

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 
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 956, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Designa a servidora Ana Claudia Polato e Fava para 

exercer a função comissionada de Coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Economia. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

RESOLVE: 

 

Designar a servidora ANA CLAUDIA POLATO E FAVA, SIAPE 1968865, para 

exercer a função comissionada de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Economia, 

código FCC. 

 

 

 

 

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 
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 957, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Designa o servidor Bruno de Paula Rocha para 

exercer a função de Vice-coordenador do Programa de 

Pós-Graduação em Economia. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar o servidor BRUNO DE PAULA ROCHA, SIAPE 1771615, para 

exercer a função de Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia. 

Art. 2º Designar o servidor para exercer o encargo de substituto eventual do(a) 

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Economia, código FCC, durante os 

afastamentos, impedimentos legais e regulamentares do(a) titular. 

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw 

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

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556 

sugepe@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA SUGEPE Nº 958, 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Concede Progressão por Capacitação Profissional à 

servidora Vanessa Neves Estigoni Fernandes. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

RESOLVE: 

 

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

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

2006 e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, à servidora abaixo relacionada: 

SIAPE NOME PADRÃO VIGÊNCIA 

1548474 VANESSA NEVES ESTIGONI FERNANDES 407 14/11/2016 

 

 

 

 

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 
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 959, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Torna pública a autorização de afastamento para o 

exterior do servidor Joel David Melo Trujillo. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

RESOLVE: 

 

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

exterior, com ônus limitado para a UFABC, do servidor JOEL DAVID MELO TRUJILLO, 

SIAPE 2286312, conforme PCDP nº 1195/16, para participação de palestra na “Asociación 

Electrotécnica Peruana”, em Lima, Peru, no período de 19/12/2016 a 26/12/2016, incluindo 

trânsito. 

 

 

 

 

Mauricio Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 

Boletim de Serviço n° 612 - 13 de dezembro de 2016 Página 35



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 960, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Dispensa a servidora Luciana Zaterka da função de 

Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia. 

 

 

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 Dispensar a servidora LUCIANA ZATERKA, SIAPE 1945050, da função 

de Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. 

Art. 2º Dispensar a servidora do encargo de substituta eventual do Coordenador 

do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, código FCC. 

 

 

 

 

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 
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 961, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Designa a servidora Luciana Zaterka para exercer a 

função comissionada de Coordenadora do Programa 

de Pós-Graduação em Filosofia. 

 

 

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. 1° Designar a servidora LUCIANA ZATERKA, SIAPE 1945050, para 

exercer a função comissionada de Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, 

código FCC. 

Art. 2° A vigência desta coordenação será até o dia 22 de fevereiro de 2017.  

 

 

 

 

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 
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 962, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Designa a servidora Cristiane Negreiros Abbud Ayoub 

para exercer a função de Vice-coordenadora do 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º Designar a servidora CRISTIANE NEGREIROS ABBUD AYOUB, 

SIAPE 1902470, para exercer a função de Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Filosofia. 

Art. 2º Designar a servidora para exercer o encargo de substituta eventual do(a) 

Coordenador(a) do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, código FCC, durante os 

afastamentos, impedimentos legais e regulamentares do(a) titular. 

Art. 3º A vigência desta vice-coordenação será até o dia 22 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

 

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 DEZEMBRO DE 2016 

Férias publicadas no Boletim de Serviço n° 609 – pág. 55 a 67 

 

 

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 

 

 

CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

NOME INÍCIO TÉRMINO 

GERMAN CARLOS SANTOS QUISPE 23/12/2016 05/02/2017 

JOAO BATISTA DE AGUIAR 23/12/2016 05/02/2017 

JOAO MANOEL LOSADA MOREIRA 23/12/2016 05/02/2017 

SEGUNDO NILO MESTANZA MUNOZ 23/12/2016 05/02/2017 

 

 

CENTRO DE MATEMÁTICA, COMPUTAÇÃO E COGNIÇÃO 

NOME INÍCIO TÉRMINO 

ALESSANDRO JACQUES RIBEIRO 19/12/2016 06/01/2017 

DEBORA MARIA ROSSI DE MEDEIROS 22/12/2016 04/02/2017 

 

 

CANCELAMENTO DE FÉRIAS 

 

COORDENAÇÃO-GERAL DE SUPRIMENTOS E AQUISIÇÕES 

NOME INÍCIO TÉRMINO 

SUZY MARY NUNES LOPES 06/12/2016 15/12/2016 

 

 

REPROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS 
 

CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

NOME 
DE PARA 

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO 

RENATO ALTOBELLI ANTUNES 19/12/2016 28/01/2017 21/12/2016 30/01/2017 

 
 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS 

NOME 
DE PARA 

INÍCIO TÉRMINO INÍCIO TÉRMINO 

JULIANA MARCHI 12/12/2016 23/12/2016 19/12/2016 23/12/2016 
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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) 3356.7570 

daf.sugepe@ufabc.edu.br 

ATESTADO 

 

 

Santo André, 12 de dezembro de 2016. 

 

Número do Processo: 23006.002485/2016-97.  

Nome: Juliana Yukiko Akisawa da Silva, matrícula SIAPE nº 1736591.  

 

  Após análise da documentação apresentada, atestamos o deferimento do pedido 

formulado pelo (a) servidor (a), com vistas à averbação do (s) seguinte (s) tempo de 

contribuição: Prefeitura Municipal de Santo André, no período de 13/12/2006 a 28/10/2009, 

totalizando 1.049 dias, ou seja, 2 ano(s), 10 mês(es) e 19 dia(s), com base no art. 103, inciso I, da 

Lei nº 8.112/90, averbados para fins de aposentadoria e disponibilidade.  

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw  

Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7570 

daf.sugepe@ufabc.edu.br 

ATESTADO 

 

 

Santo André, 12 de dezembro de 2016. 

 

Número do Processo: 23006.002488/2016-21.  

Nome: Rodrigo Reina Muñoz, matrícula SIAPE nº 1544396.  

 

  Após análise da documentação apresentada, atestamos o deferimento do pedido 

formulado pelo (a) servidor (a), com vistas à averbação do (s) seguinte (s) tempo de 

contribuição: pelo Regime Geral de Previdência Social, no período de 01/06/2000 a 15/04/2004, 

17/05/2004 a 14/08/2004, 01/07/2005 a 31/07/2005, 01/08/2005 a 31/07/2006, 

totalizando 1.898  dias, ou seja, 5 ano(s), 2 mês(es) e 13 dia(s), com base no art. 103, inciso V, 

da Lei nº 8.112/90, averbados para fins de aposentadoria e disponibilidade.  

 

 

 

 

Maurício Bianchi Wojslaw  

Superintendente de Gestão de Pessoas
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RETIFICAÇÃO 

 

Retifica a Portaria nº 125/2016/SUGEPE. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

RETIFICA:  

 

Na Portaria da SUGEPE nº 125, de 03 de março de 2016, publicada no DOU nº 

43, de 04 de março de 2016, seção 2, página 17, que designou a Chefe da Divisão Administrativa 

da Central Experimental Multiusuário - CEM, código FG-5. 

Onde se lê: CARLA BRANDÃO DA SILVA. 

Leia-se: CARLA BRANDAO GRIMM USSAMI. 

 

 

Santo André, 12 de dezembro de 2016. 

 

 

 

Mauricio Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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