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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 511, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Nomeia o(a) candidato(a) Carlos Alberto Kamienski 

para provimento do cargo efetivo de Professor Titular-

Livre do Magistério Superior. 

 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

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

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

uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Nomear, nos termos do Artigo 9º, Inciso I, c/c Artigo 10 da Lei 8.112/90, o(a) 

candidato(a) aprovado(a) no concurso público objeto do Edital nº 194, de 15 de agosto de 2014, 

publicado no DOU nº 159, de 20 de agosto de 2014, seção 3, página 34, cujo resultado foi 

homologado pelo Edital nº 154, de 09 de outubro de 2015, publicado no DOU n° 195, de 13 de 

outubro de 2015, seção 3, página 33, para o cargo isolado de provimento efetivo de Professor 

Titular-Livre do Magistério Superior, para o quadro de pessoal da UFABC, em regime de 

trabalho de 40 (quarenta) horas semanais com dedicação exclusiva, conforme discriminado 

abaixo: 

Área: Ciência da Computação, subárea: Arquitetura de Computadores; Banco de Dados; 

Computação Gráfica; Computação Paralela e Distribuída; Engenharia de Software; Inteligência 

Artificial; Paradigmas de Linguagens de Programação; Redes de Computadores; Teoria da 

Computação e Algoritmos; Teoria dos Grafos, Combinatória e Algoritmos; Visão 

Computacional. 

CLASSIF. NOME DO(A) CANDIDATO(A) CÓDIGO DA VAGA 

1º CARLOS ALBERTO KAMIENSKI 0992640 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

Reitor 
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PRÓ-REITORIA DE 
PÓS-GRADUAÇÃO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Programa de Pós-Graduação em Biossistemas 

Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 04/2016  

 

Normas do Processo Seletivo para os Cursos de 

Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Biossistemas da Universidade Federal 

do ABC, referente ao ingresso para o segundo 

quadrimestre do ano de 2017. 

 

O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas 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 no segundo quadrimestre 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 Daniele Ribeiro de Araújo (SIAPE 

1675708), sendo seus demais membros os servidores docentes Ana Carolina Santos de Souza 

Galvão (SIAPE 1672728) e Sergio Daishi Sasaki (SIAPE 2605490). 

 

1.2. Para a inscrição no processo seletivo (Mestrado e de Doutorado), os candidatos devem 

comprovar a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou a previsão 

de sua conclusão até a data da primeira matrícula no Programa, por meio de encaminhamento 

do documento na solicitação de inscrição (item 4).  

 

1.3. Os candidatos selecionados para o Doutorado que estejam cursando o Mestrado, nesta ou 

em outra instituição de ensino, só poderão efetuar a matrícula no Doutorado após a efetiva 

aprovação da defesa de Mestrado, com a consequente emissão da "Ata de Defesa". 

 

1.4. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações 

adicionais do item 6. "Candidatos residentes no exterior". 

 

1.5. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Programa de Pós-

Graduação em Biossistemas da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao quadro 

de orientadores permanentes ou colaboradores, credenciados no Programa (disponível na 

página http://biossistemas.ufabc.edu.br), com ciência manifesta do respectivo orientador por 

meio de sua assinatura no formulário de inscrição (ver item 4.1). 
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1.6. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita de conteúdo geral, 

em português e sem consulta, com caráter eliminatório; (2) prova escrita de conteúdo 

específico, em português (3) entrevista e análise do currículo Lattes comprovado. Os itens (2) 

e (3) apresentam caráter classificatório. 

 

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

 

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

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

aulas para o 2° quadrimestre do ano de 2017 é apresentado a seguir: 

Prazo de inscrição 20/01 a 20/02/2017 

Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas (com os 

motivos) 

Até dia 22/02/2017 

Prazo para recurso das inscrições indeferidas 23 a 27/02/2017 

Resultado dos recursos das inscrições 28/02/2017 

Realização da etapa eliminatória: prova escrita geral 02/03/2017 

Divulgação do resultado parcial 06/03/2017 

Prazo para recurso do resultado parcial (etapa eliminatória) 07 a 11/03/2017 

Resultado dos recursos da etapa eliminatória 13/03/2017 

Realização da etapa classificatória: prova escrita específica, 

análise de currículo e entrevistas.  

14 a 15/03/2017 

Divulgação do resultado parcial (etapa classificatória) 16/03/2017 

Prazo para recurso do resultado parcial (etapa classificatória) 17 a 21/03/2017 

Divulgação do resultado final Até dia 24/03/2017 

Matrícula 23/05 a 24/05/2017 

Início das aulas 29/05/2017 
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3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

3.1. Serão oferecidas 12 (doze) vagas para o Mestrado e 06 (seis) vagas para o Doutorado. O 

número exato de vagas poderá sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos nos 

termos do presente Edital. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 

 

4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período de 20 de 

janeiro a 20 de fevereiro de 2017 (horário de Brasília), o formulário de inscrição do programa 

disponível no site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, responder ao questionário e 

anexar as cópias dos documentos listados abaixo (Obrigatoriamente em formato PDF): 

 

I - Cópias dos documentos de identidade do candidato: 

a) RG, CPF, para brasileiros; 

b) RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do 

passaporte). 

II - Cópia do histórico escolar da graduação (para candidatos ao Mestrado); 

III - Cópia do histórico escolar da graduação e/ou do mestrado (este último fica dispensado 

para os candidatos a Doutorado Direto); 

IV - 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; 

V - Proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo:  

a) introdução;  

b) objetivos do futuro projeto; 

c) métodos;  

d) referências bibliográficas; 

 e) descrição da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto. Esta proposta deve estar 

assinada pelo candidato e pelo possível futuro orientador.  

VI - Diploma de Graduação ou de Mestrado (conforme o caso e dispensado para os casos de 

Doutorado Direto) ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua conclusão 

até a data de matrícula no Programa; 
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VII - 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; 

VIII - Os candidatos ao doutorado, que tenham obtido diploma de mestre junto ao Programa 

de Pós-graduação em Biossistemas, estarão dispensados da prova escrita de conteúdo geral, 

descritas no item 5.1.2., do presente edital, sendo considerada para a classificação, a nota 

obtida na prova de conteúdo específico, entrevista/arguição (com apresentação da proposta de 

pesquisa) e na análise de Currículo Lattes comprovado. 

 

4.2. Candidatos que, no momento da inscrição, afirmarem ser portadores de necessidades 

especiais deverão indicar os equipamentos necessários para a realização do processo seletivo e 

anexar o atestado ou documento que comprovem sua necessidade. 

Obs.: A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo 

Seletivo (conforme indicação no formulário de inscrição do programa disponível no site 

http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/) servirá para viabilizar a disponibilidade dos 

mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao 

candidato via e-mail. 

 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

5.1. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

5.1.1. O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Biossistemas é 

elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do Programa (ver 

item 1.1). Os critérios de seleção e classificação são baseados em: 

I. Prova escrita de conteúdo geral, em português; 

II. Prova escrita de conteúdo específico, em português; 

III. Entrevista/arguição, em português; 

IV. Análise do currículo Lattes comprovado. 

 

5.1.2. Prova escrita de conteúdo geral: 
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I - A prova escrita de conteúdo geral, sem consulta e com caráter eliminatório, terá duração 

de 2 (duas) horas e será constituída por questões dissertativas ou objetivas básicas, conforme 

conteúdo programático apresentado nos itens 5.1.4. e 5.1.5.; 

II - Serão classificados para as fases seguintes do processo seletivo os candidatos que 

obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco);  

III - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do Programa na 

internet (http://biossistemas.ufabc.edu.br), quando serão também divulgados os horários e 

locais da prova escrita específica e das entrevistas; 

IV - Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local do exame após o horário 

marcado para o início da prova. 

 

5.1.3. Prova escrita de conteúdo específico 

 

5.1.3.1. Os candidatos, aprovados na prova geral escrita, deverão realizar a prova escrita de 

conteúdo específico. A prova de conteúdo específico terá caráter classificatório, com duração 

de 3 (três) horas e será constituída por questões dissertativas de maior complexidade, 

conforme conteúdo programático apresentado nos itens 5.1.4. e 5.1.5. O candidato deverá 

responder, no total, 05 (cinco) questões (a sua escolha) distribuídas entre os temas:  

I - Bioquímica Estrutural;  

II - Biologia Celular e Molecular;  

III - Biofísica, Fisiologia e Farmacologia. 

 

5.1.4. Os tópicos abordados nas provas de conteúdo geral e específico serão: 

I - Bioquímica Estrutural: 1- Estrutura e função de carboidratos e lipídeos 2- Água, pH e pKa e, 

3- Cinética enzimática, 4- Estrutura de proteínas (níveis de organização estrutural, 

classificação, métodos experimentais de determinação da estrutura tridimensional de proteínas), 

5- Interações intermoleculares: forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio, pontes salinas, 

pontes dissulfeto, interações hidrofóbicas. 

II - Biologia Celular e Molecular: 1- Organelas celulares, 2- Mecanismos de replicação, 

transcrição e tradução, 3- Transporte intracelular de moléculas, 4- DNA e proteínas 

recombinantes, 5- Transgênicos e terapia gênica.   

III - Biofísica, Fisiologia e Farmacologia: 1- Geração e propagação do potencial de ação, 2- 

Contração muscular, 3- Mecanismos de filtração/secreção/reabsorção renal, 4- Princípios de 

farmacocinética, 5- Princípios de farmacodinâmica. 
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5.1.5. Bibliografia recomendada: 

VOET, D., VOET, J.G. Bioquímica. 3 ed., Artmed, Porto Alegre, 2006. 

ALBERTS, B., JOHNSON, A., LEWIS, J. [et al.]. Biologia molecular da célula. 4 ed., Artmed, 

Porto Alegre, 2004. 

RITTER, J. M. ; RANG, H. P. ; DALE, M M. Farmacologia. 7.ed. Elsevier. 2012. 

VERLI, H. Bioinformática: da Biologia à Flexibilidade Molecular. UFRGS. 2014. 

 

5.1.6. Entrevista e arguição  

 

5.1.6.1. Os candidatos selecionados serão arguidos pela Comissão de Seleção sobre questões 

referentes ao seu percurso acadêmico (atividades realizadas, iniciação científica, monitorias, 

produção científica e atividades relacionadas) e à proposta de pesquisa apresentada 

(conteúdo, adequação às linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas e 

cronograma de execução dentro dos prazos previstos nas Normas Internas do Programa). A 

banca examinadora disporá de 15 (quinze) minutos por candidato para realização da entrevista. 

Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local da defesa após o horário marcado 

para o início. 

 

5.1.7. Análise de currículo 

 

5.1.7.1 A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A 

documentação comprobatória referente ao conteúdo do currículo deverá ser apresentada 

impressa (cópia simples) pelos candidatos no dia e horário indicados para entrevista e análise 

da proposta de pesquisa. O currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e 

profissionais desenvolvidas pelo candidato, de acordo com o ANEXO 1. 

 

6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR 

 

6.1. Candidatos residentes no exterior poderão substituir a prova escrita e a defesa do projeto 

de pesquisa por entrevista realizada através de videoconferência. 

§ 1º - Para inscrição, o candidato deve apresentar:  

I - currículo (em português ou inglês); 
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II - proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo objetivos do futuro projeto, 

metodologia e descrição da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto. 

§ 2º - As entrevistas por meio de videoconferência ocorrerão em datas divulgadas por ocasião 

da divulgação do resultado das inscrições. O candidato será arguido pela banca em português, 

sendo que este poderá optar por responder em português, inglês ou espanhol. As entrevistas 

terão como objetivo avaliar o conteúdo das propostas de pesquisa e o conhecimento específico 

relacionado aos temas previstos nos itens 5.1.4 e 5.1.5. do presente edital. Serão considerados 

desclassificados os candidatos cuja nota for inferior a 5,0 (cinco) (desempenho mínimo 

satisfatório, demonstrando capacidade para enfrentar problemas simples relacionados à área 

do Programa de Pós-graduação em Biossistemas). 

§ 3º - Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o processo 

seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as aulas das 

disciplinas do programa serão ministradas em português. 

§ 4º - Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação necessária 

para inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4. 

 

7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

7.1. 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 das provas escritas na data, horário e local 

especificados; 

IV - Não se apresentar à entrevista / arguição na data, horário e local especificados. 

 

8. DO RESULTADO 

 

8.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou 

superior a 5,0 (cinco) (desempenho mínimo satisfatório). 

 

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

seguinte ordem: 
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1. Maior nota na prova escrita de conteúdo específico; 

2. Maior nota na avaliação de currículo; 

3. Maior nota na entrevista/arguição. 

 

8.3. 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 

Biossistemas na internet, no endereço (http:// biossistemas.ufabc.edu.br). 

 

9.  DOS RECURSOS 

 

9.1. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados 

EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa 

(ppg.biossistemas@ufabc.edu.br). Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do 

aqui indicado, não serão acatadas. 

 

10. DA MATRÍCULA 

 

10.1. 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, Bloco B, 4º andar, em local a ser definido, conforme link 

http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html. 

 

10.2. 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. 

 

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

documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como 

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

2017. 

 

11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 
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11.1. 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.  

 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de 

Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas.  

 

12.2. 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 Biossistemas da Universidade Federal do ABC (disponíveis em: 

http://biossistemas.ufabc.edu.br). 

 

12.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a esse processo, principalmente pelo portal do programa. 

 

12.4. A Coordenação do Programa não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 

recebidas dentro do prazo estipulado por motivos que não dependam da UFABC. 

 

12.5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail: 
bis.adm@ufabc.edu.br. 

 

 

 

 

Daniele Ribeiro de Araujo 

Siape 1675708 

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas 
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ANEXO 1 

  

Itens considerados para avaliação do currículo: 

 

Formação acadêmica 

- Graduação 

- Pós-Graduação - Mestrado  

- Especialização, aperfeiçoamento ou equivalente na área de conhecimento, ou em área 

correlata, do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas 

- Monitoria  

- Bolsas oficiais de iniciação científica, pesquisa ou estágio  

- Estágios profissionais em áreas correlatas ao Programa de PG Biossistemas 

- Participação em Programas extracurriculares relacionados aos temas do PG Biossistemas  

 

Produção Científica 

- Artigos relacionados à área de conhecimento do Programa, publicado ou aceito para 

publicação em periódicos científicos indexados 

- Livros completos ou capítulos de livros relacionados à área de conhecimento do Programa 

publicado por editoras com rigoroso corpo assessor (Universitárias ou Internacionais)  

- Apresentação de trabalhos e publicação de trabalhos completos, na área de conhecimento do 

Programa ou área correlata, em anais de congressos ou simpósios 

- Apresentação de trabalhos e publicação de resumos, na área de conhecimento do Programa 

ou área correlata, em anais de congressos ou simpósios 

- Proferir palestras, seminários, conferências e participar de mesas redondas, na área de 

conhecimento do Programa ou área correlata 

- Prêmios e menções honrosas obtidas em eventos científicos  

 

Atividades didáticas 

- Disciplinas ministradas no ensino superior e no ensino fundamental/médio  

- Mini-cursos ministrados em congressos, simpósios e outros eventos científicos  
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Formação profissional 

- Experiência profissional em áreas correlatas ao Programa 
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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 986, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

Designa o servidor Thiago de Lima para exercer o 

encargo de substituto do(a) Chefe da Seção de 

Controle e Emissão de Documentos e Diplomas. 

 

 

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO 

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

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

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

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

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

 

RESOLVE: 

 

Designar o servidor THIAGO DE LIMA, SIAPE 1887805, para exercer o encargo 

de substituto eventual do(a) Chefe da Seção de Controle e Emissão de Documentos e Diplomas, 

código FG-3, durante os afastamentos, impedimentos legais e regulamentares do(a) titular. 

 

 

 

 

Mauricio Bianchi Wojslaw 

Superintendente de Gestão de Pessoas 
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