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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Secretaria
Divisão de Conselhos
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André 
CEP 09210
secretaria.geral@ufabc.edu.br

 
Sinopse III sessão ordinária
 
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), realizada no dia 24 de setembro de 2013,  a partir 
sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC 
(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André.
 
 
Informes do Reitor 

 

1) Professor Helio Waldman comunicou que o professor Gustavo 
em férias e convidou o professor Klaus 

2) Anunciou a presença dos 
Camargo Oliva e Natasha Almeida Macedo e empossou
Conselho. Passou a palavra a esses Conselheiros.
confiança desse Conselho e dispôs
agradeceu a todos e informou que
Conselho será muito importante.

3) Comunicou sobre os excelentes resultados que a UFABC recebeu num importante 
internacional, o Scimago Institutions Rankings
agosto, a Agência Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
publicara uma nota constando o
ranking de produção acadêmica. Essa nota faz várias menções 
produção científica foi a que obteve o maior impacto no país. Informou ainda que, 
recentemente, a UFABC também obteve destaque no 
mensagem enviada pelo 
São Bernardo do Campo
comunidade civil neste Conselho
UFABC, apenas hoje, 
Agência Fapesp, que evidencia a instit
Prefeito Luiz Marinho, peço que transmita à toda a comunidade acadêmica da UFABC 
Direção, Docentes, Discentes e Funcionários 
resultados alcançados em tão curto espaço de tempo de existência.
da Região, ficamos muito orgulhosos de ‘nossa’
trabalho”. 

4) Informou sobre o recebimento de um pedido de informações, por parte do Ministério Púb
Federal, Procuradoria da República de São Bernardo do Campo, relativo à votação ocorrida 
na sessão do dia 25 de junho de 2013, no âmbito das discussões que resultaram na Resolução 
ConsUni nº 114, que trata da elaboração da lista tríplice de reitores e

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Fundação Universidade Federal do ABC 
Secretaria-Geral 
Divisão de Conselhos 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8541 
secretaria.geral@ufabc.edu.br 

Sinopse III sessão ordinária/ConsUni 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), realizada no dia 24 de setembro de 2013,  a partir 
sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC 
(UFABC), sita à Av. dos Estados, 5001, Bangu, Santo André. 

lio Waldman comunicou que o professor Gustavo Martini 
em férias e convidou o professor Klaus Werner Capelle para compor a Mesa. 

Anunciou a presença dos novos representantes da comunidade externa, professor Eduardo de 
Camargo Oliva e Natasha Almeida Macedo e empossou-os como novos membro

assou a palavra a esses Conselheiros. Professor Eduardo agradeceu o voto de 
confiança desse Conselho e dispôs-se a contribuir na formação do ConsUni. Natasha também 
agradeceu a todos e informou que, como coordenadora da rede Emancipa, a 
Conselho será muito importante. 

Comunicou sobre os excelentes resultados que a UFABC recebeu num importante 
Scimago Institutions Rankings. No ensejo, comunicou que, no dia 22 de 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
publicara uma nota constando o destaque das universidades do E

de produção acadêmica. Essa nota faz várias menções à UFABC, inclusive que sua 
ão científica foi a que obteve o maior impacto no país. Informou ainda que, 

recentemente, a UFABC também obteve destaque no ranking nacional da Folha. Por fim, leu 
mensagem enviada pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de 

nardo do Campo, Jefferson José da Conceição, que já fo
comunidade civil neste Conselho: “Prezado Reitor Helio Waldman e demais 

penas hoje, 9 de setembro de 2013, pude ler a matéria abaixo, publicada na 
que evidencia a instituição como uma das melhores do p

Prefeito Luiz Marinho, peço que transmita à toda a comunidade acadêmica da UFABC 
Direção, Docentes, Discentes e Funcionários - nossas congratulações pelos brilhantes 

ançados em tão curto espaço de tempo de existência.
o, ficamos muito orgulhosos de ‘nossa’ respeitada instituição. Parabéns pelo 

Informou sobre o recebimento de um pedido de informações, por parte do Ministério Púb
Federal, Procuradoria da República de São Bernardo do Campo, relativo à votação ocorrida 
na sessão do dia 25 de junho de 2013, no âmbito das discussões que resultaram na Resolução 
ConsUni nº 114, que trata da elaboração da lista tríplice de reitores e

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do 
Conselho Universitário (ConsUni), realizada no dia 24 de setembro de 2013,  a partir das  9h, na 
sala dos Conselhos, no 1º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC 

Martini Dalpian encontrava-se 
Capelle para compor a Mesa.  

representantes da comunidade externa, professor Eduardo de 
os como novos membros deste 

rofessor Eduardo agradeceu o voto de 
a contribuir na formação do ConsUni. Natasha também 

como coordenadora da rede Emancipa, a interação com o 

Comunicou sobre os excelentes resultados que a UFABC recebeu num importante ranking 
. No ensejo, comunicou que, no dia 22 de 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) 
destaque das universidades do Estado de São Paulo no 

UFABC, inclusive que sua 
ão científica foi a que obteve o maior impacto no país. Informou ainda que, 

nacional da Folha. Por fim, leu 
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo de 

que já fora representante da 
lio Waldman e demais colegas da 

9 de setembro de 2013, pude ler a matéria abaixo, publicada na 
uição como uma das melhores do país. Em nome do 

Prefeito Luiz Marinho, peço que transmita à toda a comunidade acadêmica da UFABC - sua 
nossas congratulações pelos brilhantes 

ançados em tão curto espaço de tempo de existência. Como gestores públicos 
respeitada instituição. Parabéns pelo 

Informou sobre o recebimento de um pedido de informações, por parte do Ministério Público 
Federal, Procuradoria da República de São Bernardo do Campo, relativo à votação ocorrida 
na sessão do dia 25 de junho de 2013, no âmbito das discussões que resultaram na Resolução 
ConsUni nº 114, que trata da elaboração da lista tríplice de reitores e vice-reitores. 
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Comunicou que esse assunto será trazido ao ConsUni, uma vez que é questionada a legalidade 
sobre o que fora decidido em sessão desse Conselho e o procurador solicitou que fosse ouvido 
o testemunho dos presentes. Sendo assim, solicitou uma sessão extraordinária para o dia 
seguinte, 25 de setembro de 2013, às 16 horas, conforme convocação enviada. 

 
5) Informou ainda que recebera um abaixo-assinado de um grupo de técnicos administrativos, 

datado do dia 23 de setembro de 2013, solicitando esclarecimento quanto ao uso da fórmula 
de cálculo da Resolução ConsUni nº 117, nos processos eleitorais das eleições para as 
direções dos Centros. Esclareceu que no Expediente fora apresentada uma minuta de 
resolução que se baseava nas eleições que ocorreram em 2009. Durante as discussões foram 
elencadas algumas sugestões de modificação, e levantada a questão de que nos Centros há 
uma pequena quantidade de técnicos administrativos que votam, de maneira que mesmo a 
categoria tendo um peso pequeno o voto individual valeria mais do que o do professor. Na 
Ordem do Dia, o documento com as alterações acatadas fora apresentado e para solucionar a 
questão do peso do voto individual dos TAs, adotou-se uma fórmula que impediria que isso 
ocorresse, inicialmente sendo: P(i) = 0,70 x [VProf(i) / Prof] + min [0,15/Alun, 0,7/Prof] x 
VAlun(i) + min [0,15/TA, 0,7/Prof] x VTA(i). No entanto, houve a sugestão do professor 
Valdecir Marvulle para que se aplicasse, na fórmula apresentada, os mesmos pesos daqueles 
adotados para a eleição de reitor e vice-reitor, o que fora aprovado pelo Plenário, valendo a 
fórmula: P(i) = 0,50 x [VProf(i) / Prof] + min [0,25/Alun, 0,50/Prof] x VAlun(i) + min 
[0,25/TA, 0,50/Prof] x VTA(i), que garante que o valor do voto individual do aluno e do 
técnico administrativo não seja maior do que o do professor. Após comentários, professor Joel 
Felipe sugeriu que esse ponto fosse discutido durante o item 1 da Ordem do Dia, Ata da II 
sessão ordinária do ConsUni. A Mesa acatou a proposta. 

 
 
 
Informes dos Conselheiros 

 

 

1) Professor Joel Felipe solicitou que o item 1 do Expediente fosse promovido à Ordem do Dia, 
devido ao curto prazo para a Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) enviar as informações do 
quadro de vagas ao Ministério da Educação (MEC) e que as discussões para definição do 
Edital de Ingresso 2014 já estão em andamento no ConsEPE. Solicitação secundada e 
aprovada com 1 voto contrário, passando a ser o item 4 da Ordem do Dia.  

2) Professor Klaus Capelle solicitou a promoção à Ordem do Dia dos itens 9 e 10 do Expediente. 
Justificou que o primeiro trata-se apenas de uma aprovação formal e o segundo refere-se 
somente à homologação, tendo em vista que o evento já ocorreu. Propostas secundadas e 
aprovadas por unanimidade, passando a vigorar como itens 5 e 6 da Ordem do Dia, 
respectivamente. 

3) O representante dos discentes de graduação, Silas de Melo, informou que ocorrera entre os 
dias 7 e 9 de agosto o II Encontro dos Bacharelados Interdisciplinares em Poços de Caldas, 
em que estiveram presentes vários representantes da comunidade universitária e notou-se que 
a UFABC é tratada como referência nesse método de ensino. Destacou que no evento foi 
criada a I Executiva Nacional dos Discentes, com previsão para ocorrer em 2014. No ensejo, 
solicitou a verificação dos processos para contratação das empresas de transportes, uma vez 
que fora percebido que os motoristas que trabalharam nesse evento não se alimentaram 
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adequadamente durante as paradas da viagem. Por fim, comunicou sobre a insatisfação da 
comunidade em relação ao espelho d’água e que está sendo feito um abaixo-assinado com 
várias sugestões sobre o assunto. 

4) O representante suplente dos técnicos administrativos, Daniel Dubosselard solicitou 
esclarecimento sobre o orçamento 2014, questionando se após o retorno do MEC, o assunto 
voltará ao ConsUni. 

5) Professora Rosana Denaldi informou que em agosto de 2013, após a inserção dos valores do 
orçamento no sistema do MEC, a UFABC recebera a visita da diretora do MEC, Adriana 
Weska, e após essa visita, o valor de investimento para execução de obras aumentou de R$ 65 
milhões para R$ 86 milhões. Comunicou que fora iniciada a licitação para a terraplanagem e 
construção de muro de arrimo na área onde irá ser construído o Anexo. Quanto aos 
questionamentos acerca do espelho d’água, esclareceu que esse não está pronto e está sendo 
cheio e esvaziado para testes das bombas. Complementou que as obras de todo o câmpus não 
estão completas e que depois de concluídas haverá áreas verdes gramadas e praça interna, 
porém, se a comunidade decidir alterar a obra do espelho d’água, será necessária uma nova 
licitação, como reforma, uma vez que alterações não estão previstas no projeto. Esclareceu, 
quanto ao orçamento, que o ConsUni aprova somente o orçamento que será enviado ao MEC 
e que após a inserção dos valores no sistema, são feitas as adequações necessárias conforme 
consta na Resolução ConsUni nº 103, sendo apenas informadas a este Conselho. 

6) O representante dos técnicos administrativos, Alexsandro Cardoso, solicitou a verificação 
para melhor exposição da página da Secretaria-Geral, no site da UFABC, para que os 
Conselhos tenham mais publicidade e facilidade de acesso aos atos deliberativos. Pontuou  
que na última reunião, havia solicitado esclarecimentos sobre a política de acesso ao câmpus e 
que recebera a informação que não havia nenhum impedimento à entrada da comunidade ao 
câmpus, exceto nos lugares onde há restrição de acordo com a política de segurança. 
Ressaltou, porém, que a Prefeitura Universitária (PU) enviou um comunicado aos 
Conselheiros com uma série de óbices para a entrada de pessoas no câmpus.  Professor 
Waldman concordou com a posição do Conselheiro, porém esclareceu que as informações da 
PU contêm certas cautelas, uma vez que existem atividades que a princípio não devem ser 
realizadas sem contratos previamente estabelecidos. Dessa forma, qualquer pessoa, desde que 
identificadas e informando o motivo da entrada, não contrariando nenhuma política de 
segurança, será liberada para entrada no câmpus.  

7) O representante suplente dos discentes de pós-graduação, Antônio Cláudio, informou que será 
realizado na UFABC, entre os dias 4 e 7 de novembro, o Simpósio de Pós-Graduação, pela 
Associação de Pós-Graduação (APG). Comunicou sobre o 39º Conselho Nacional de 
Associações de Pós-Graduandos (CONAP), que será realizado pela Associação Nacional de 
Pós-Graduandos (ANPG), de 25 a 27 de outubro na Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP) em Minas Gerais. Solicitou auxílio para que os pós-graduandos possam participar 
desse evento, uma vez que a APG da UFABC não possui sócios contribuintes e, portanto, não 
há fundos. Por fim, solicitou que fosse verificada a infraestrutura dos espaços físicos da Torre 
III que se encontra com alguns problemas com ar condicionado, ocasionando empecilhos nas 
pesquisas e más condições de trabalho, além da falta de locais para refeitórios dos alunos de 
pós-graduação. Professor Klaus Capelle, sobre o auxílio a eventos, esclareceu que as Pró-
Reitorias de Pós-Graduação (ProPG)  e de Pesquisa (ProPes) possuem internamente um 
mecanismo de apoio ao evento e sugeriu que seja enviado a essas um pedido formal, com 
referência ao evento.  
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8) Professora Maria de Lourdes Merlini solicitou a promoção à Ordem do Dia, do item 3 do 
Expediente, tendo sido o assunto já apreciado no Centro de Matemática, Computação e 
Cognição (CMCC). Proposta secundada e aprovada por unanimidade, passando a figurar 
como item 7 da Ordem do Dia.  

9) O representante dos técnicos administrativos, Henrique Piccolo, explanou sobre o excesso de 
cautela dos funcionários no cumprimento das exigências da PU sobre a política de segurança 
para entrada nos câmpus da UFABC. Informou, ainda, que foram eleitos os representantes 
sindicais do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Federal do ABC (SintUFABC), 
totalizando 17 representantes, sendo um em cada área, que por sua vez tem direito a um 
representante a cada 15 servidores lotados. Esses representantes têm reuniões trimestrais para 
verificar e discutir os problemas das áreas e contribuir para uma UFABC melhor. 

10) Professor Arnaldo Rodrigues solicitou intervenção da Reitoria na questão do atraso na entrega 
das salas dos docentes no câmpus São Bernardo do Campo. Alegou que a entrega das salas do 
Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH) e Centro de Matemática, Computação e 
Cognição (CMCC) era para ter ocorrido no dia 19 de agosto e as do Centro de Engenharia, 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS) no dia 03 de setembro. 
 

Ordem do dia 

 

 

1. Ata da II sessão ordinária de 2013, realizada em 25 de junho, 16 e 30 de julho e 13 e agosto 
de 2013. 
Após discussões e solicitação de ajustes, o documento foi aprovado com 10 abstenções e 3 
alterações. 
 
  

2. Minuta de Resolução que cria a Editora da UFABC e sua comissão de implantação. 
O relator, professor Herculano destacou o Artigo 2º, a respeito da redução da carga didática, 
para que os envolvidos possam desempenhar as atividades inerentes à Editora.  Durante as 
discussões, diversos Conselheiros explanaram comentários. Dentre as propostas elencadas, 
foram acatadas pelo relator as seguintes: 1) fusão dos Artigos 1º e 2º, tornando-se um único 
artigo. “Criar a Editora da UFABC (EdUFABC) como órgão complementar vinculado à 
Reitoria e instituir a Comissão de Implantação da Editora da UFABC com a seguinte 
composição[...]; ”2) no § 1º do Art. 3º, acerca dos representantes e suplentes, substituir “V a 
VIII ” , por “III a XI” ; 3) a cada sessão ordinária será apresentado ao ConsUni um relatório 
sucinto sobre as atividades; 4) apresentar um relatório parcial detalhado aos 6 meses de 
funcionamento da Comissão. Em seguida, passou-se a votação da seguinte proposta: 
supressão do § 2º do Art. 2º. Aprovada com 19 votos favoráveis, 6 contrários e 4 abstenções. 
Documento como um todo, aprovado por unanimidade. 

 
Após pausa para almoço, as discussões foram retomadas às 14h25 
 
3. Minuta de Resolução que institui a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP) 

na UFABC. 
Professor André Eterovic apresentou relatoria, destacando que, para adequação da UFABC à 
Portaria Normativa nº 3/2010 (SRH-MPOG), é imperativo que se crie a CISSP, ato 
fundamental para efetivação da norma que rege a implementação da Política de Atenção à 

Boletim de Serviço nº 320 - 25 de outubro de 2013 Página 9



 

 

Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal. O relator elencou 5 itens 
fundamentais: 1) gestão participativa, envolvendo todos no sentido de promover a saúde 
global dos servidores da UFABC; 2) independência de atuação da comissão, por exemplo, ser 
composta por membros eleitos por seus pares; 3) capacidade de coordenação da CISSP e 
supervisão na atuação das entidades internas existentes na UFABC, no tocante à saúde do 
trabalhador; 4) possibilidade de questionamento, ou seja, a CISSP  poderá discordar de certas 
decisões emitidas por outros órgãos internos que também tratam de questões de saúde do 
trabalhador; 5) definição dos mapas de riscos na universidade e seu acompanhamento com a 
finalidade de detectar qualquer tipo de risco à saúde do trabalhador. Durante as discussões, 
diversos Conselheiros explanaram comentários e propostas. A proposta acatada pelo relator 
refere-se à inclusão da palavra “segurança”, no inciso V do Art. 2º, passando a constar a 
seguinte redação: “a integração de outros órgãos, internos e externos à UFABC, 
consideradas suas respectivas especificidades de atuação no que se refere à saúde e à 
segurança do trabalhador”. Findas as discussões, professor Waldman encaminhou o 
documento como um todo à votação. Aprovado com 1 abstenção.  

 
4. Minuta de Resolução que cria a reserva de vagas para pessoas com deficiência na UFABC e 

define as condições de permanência destes estudantes. 
Professor Joel Felipe apresentou detalhadamente o documento, contextualizando o quadro 
nacional das pessoas com deficiência inseridas nas universidades, bem como a necessidade de 
ampliação das ações afirmativas na UFABC. Durante a explanação dos artigos, explicou o 
escalonamento pretendido para o sistema de cotas ano a ano, de maneira a contemplar 5% das 
vagas nos Bacharelados Interdisciplinares (BIs) até 2018. Elucidou pontos acerca das 
avaliações com base nos critérios estabelecidos pelo Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM), Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e Edital de Ingresso nos BIs da UFABC. 
Pontuou as descrições de deficiência previstas na legislação, bem como de que maneira 
seriam comprovadas para garantia do direito da ação afirmativa. Informou que a Resolução 
prevê que a UFABC disponibilize os recursos e serviços necessários para que os alunos com 
deficiência acompanhem as aulas, completando que será garantida a eles a prioridade na 
escolha de disciplinas e na matrícula em cursos de formação específica, independentemente 
de seu rendimento acadêmico. Diversos Conselheiros apontaram questionamentos, que o 
relator procurou contemplar, além de terem elencado sugestões de aprimoramento do texto, 
acatados pela área demandante ou submetidos à votação. As principais alterações foram: a) 
supressão do termo “pelo menos” das alíneas do Art. 1º; b) inclusão, ao final desse mesmo 
artigo, do seguinte trecho: “para cada curso, câmpus e turno”; c) supressão das definições das 
deficiências, no Art. 5º; d) alteração de 8 para 10 o número de horas que deverão ser 
dedicadas por alunos que participarem de atividades relacionadas ao Auxílio Monitoria 
Inclusiva, previsto no Art. 14; entre outras. Findas as discussões, encaminhou-se do 
documento como um todo para votação. Aprovado com 1 abstenção.  

 
. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC  

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 750, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia a banca de examinadores do concurso 

público de Magistério Superior na área de Filosofia e 

subárea de Tópicos de Educação no Ensino de 

Filosofia. 

 

 

 O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o que dispõem as Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 9.394/1996 

e 11.784/2008, os Decretos nºs 94.664/1987, 3.298/1999 e 6.944/2009, as Portarias nºs 450, de 

06 de novembro de 2002 e 124, de 15 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e a Portaria nº 345, de 25 de março de 2010, do Ministério da Educação, 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os seguintes professores para compor, sob a presidência do 

primeiro, a banca de examinadores do concurso público de Magistério Superior consubstanciado 

no Edital nº 176/UFABC/2012, publicado no DOU, de 14 de dezembro de 2012, na área de 

Filosofia, e na subárea de Tópicos de Educação no Ensino de Filosofia.  

I - titulares: Leoni Maria Padilha Henning, Samuel Mendonça, Patrícia Del Nero 

Velasco e Marília Mello Pisani; 

II - suplentes: Pedro Angelo Pagni e Flamarion Caldeira Ramos.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU.  

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 

 

Boletim de Serviço nº 320 - 25 de outubro de 2013 Página 12



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 751, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia os membros da Comissão de Ética em Uso de 

Animais (CEUA). 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando: 

 a Resolução ConsEPE nº 41, de 17 de novembro de 2009, que institui a 

Comissão de Ética em uso de animais da UFABC (CEUA); 

 a Resolução ConsEPE nº 123, de 16 de dezembro de 2011, que aprova o 

Regimento Interno da CEUA; 

 a Portaria UFABC nº 205, de 09 de abril de 2013, que regulamenta as 

eleições dos representantes docentes, por Centro, para a composição da CEUA, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° Nomear os seguintes membros para a composição da Comissão de Ética 

em Uso de Animais (CEUA): 

I - Renata Simões (titular) e Leonardo Frasson dos Reis (suplente), médicos 

veterinários; 

II - Humberto Fonseca Mendes (titular) e Cibele Biondo (suplente), biólogos; 

III - Marcelo Augusto Christoffolete (titular) e Marcela Sorelli Carneiro Ramos 

(suplente), representantes do CCNH; 

IV - Patrícia Aparecida da Ana (titular) e Christiane Bertachini Lombello 

(suplente), representantes do CECS; 

V - Elizabeth Teodorov (titular) e Marcelo Salvador Caetano (suplente), 

representantes do CMCC; 

VI - Erica Carricondo (titular) e Eduardo Reis (suplente), consultores “ad hoc”; 

VII – Kelly Annes (titular) e Erika Cristina dos Santos (suplente), discentes de 

pós-graduação. 

 

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

Serviço da UFABC. 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 752, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Compor banca examinadora para o processo seletivo 

de servidores eventuais da Divisão de Concursos da 

Secretaria-Geral referente ao Edital nº 134/2013. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), 

nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no Diário Oficial 

da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas atribuições 

legais, e considerando o que dispõem as Portarias UFABC nº 99, de 04 de junho de 2008 e               

nº 130 de 06 de março de 2013, RESOLVE: 

 

1. Indicar os servidores abaixo relacionados para comporem banca examinadora para o processo 

seletivo de servidores eventuais na Divisão de Concursos da Secretaria-Geral (SG), 

consubstanciado no Edital nº 134/UFABC/2013: 

 

Servidor 
Área de 

Lotação 
Função SIAPE 

Érika Pena Bedin Matias SG Chefe da Divisão de Concursos 1626677 

Maurício Bianchi Wojslaw CGRH Coordenador Geral de Recursos Humanos 1535717 

Rodrigo Cabrera 
CGRH Chefe da Divisão de Ingresso e 

Treinamento de Pessoal 

2624634 

Patrícia Gonçalves de Sá CGRH - 1833354 

Cleusa Fabris da Silva CGRH - 1707639 

 

2. A banca examinadora será composta por três membros dentre os nomes indicados, sendo um 

da SG, assumindo a presidência, e dois da CGRH. 

 

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

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 753, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia a candidata Marília Mayumi Augusto dos 

Santos para o cargo de Técnica de Laboratório - Área 

Materiais - Metalurgia. 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, a 

candidata aprovada no concurso público, objeto do Edital nº 153, de 18 de outubro de 2010, 

publicado no DOU de 19 de outubro de 2010, com resultado homologado pelo Edital nº 05, de 

14 de fevereiro de 2011, publicado no DOU de 15 de fevereiro de 2011, seção 3, página 22, 

prorrogado pela Portaria nº 477, de 2 de agosto de 2012, publicada no DOU de 07 de agosto de 

2012, seção 1, página 6, conforme anexo I da presente Portaria. 

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

 

 

ANEXO I 

 

Cargo: Técnico de Laboratório – Área Materiais - Metalurgia 

Nome da candidata Código da vaga 

Marília Mayumi Augusto dos Santos 0336477 

 
 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 754, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Designa o servidor Rail Ribeiro Filho como substituto 

eventual do Pró-reitor de Graduação no dia 24 de 

outubro de 2013.  

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Designar o servidor Rail Ribeiro Filho, SIAPE 1668029, para exercer o 

encargo de substituto eventual do Pró-reitor de Graduação, código CD-2,  no dia 24 de outubro 

de 2013. 

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

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 755, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia o candidato Angelo Marcos Queiroz Prates 

para o cargo de Professor Adjunto A. 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, o 

candidato aprovado no concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de 

Professor do Magistério Superior, Classe 4, Adjunto A, nível I, com doutorado, em regime de 

dedicação exclusiva, objeto do Edital nº 173, de 13 de dezembro de 2012, publicado DOU           

nº 241, de 14 de dezembro de 2012, com resultado homologado pelo Edital nº 140, de 1º de 

outubro de 2013, publicado no DOU nº 192, de 03 de outubro de 2013, seção 3, página 39, 

conforme anexo I da presente Portaria. 

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

 

ANEXO I 

 

Cargo: Professor Adjunto A - Área: Economia Regional 

Nome do candidato Código da vaga 

Angelo Marcos Queiroz Prates 0858548 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 756, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Autoriza o afastamento do servidor Olexandr Zhydenko 

para realização de pós-doutorado no Albert Einstein 

Institute, em Potsdam-Golm,  Alemanha.  

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC e apoio da 

CAPES, do servidor Olexandr Zhydenko, SIAPE 1768463, professor adjunto da UFABC, pelo 

período de 01 de novembro de 2013 até 01 de maio de 2015 (incluindo trânsito), para realização 

de pós-doutorado no Albert Einstein Institute, em Potsdam-Golm, Alemanha. Processo: 

23006.001443/2013-96. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação no DOU. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC  

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 757, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia a banca de examinadores do concurso 

público de Magistério Superior na área de 

Engenharia Biomédica e subárea de Bases Biológicas 

para Reabilitação. 

 

 

 O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o que dispõem as Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 9.394/1996 

e 11.784/2008, os Decretos nºs 94.664/1987, 3.298/1999 e 6.944/2009, as Portarias nºs 450, de 

06 de novembro de 2002 e 124, de 15 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e a Portaria nº 345, de 25 de março de 2010, do Ministério da Educação, 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os seguintes professores para compor, sob a presidência do 

primeiro, a banca de examinadores do concurso público de Magistério Superior consubstanciado 

no Edital nº 26/UFABC/2013, publicado no DOU, de 08 de abril de 2013, na área de Engenharia 

Biomédica, e na subárea de Bases Biológicas para Reabilitação.  

I - titulares: José Angelo Barela, Anamaria Siriani de Oliveira, e Christiane 

Bertachini Lombello; 

II - suplentes: Arturo Forner Cordero e Liliam Fernandes de Oliveira.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação Boletim de Serviço 

da UFABC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC  

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 758, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia a banca de examinadores do concurso 

público de Magistério Superior na área de 

Engenharia de Energia e subárea de Máquinas 

Elétricas. 

 

 

 O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o que dispõem as Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 9.394/1996 

e 11.784/2008, os Decretos nºs 94.664/1987, 3.298/1999 e 6.944/2009, as Portarias nºs 450, de 

06 de novembro de 2002 e 124, de 15 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e a Portaria nº 345, de 25 de março de 2010, do Ministério da Educação, 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os seguintes professores para compor, sob a presidência do 

primeiro, a banca de examinadores do concurso público de Magistério Superior consubstanciado 

no Edital nº 30/UFABC/2013, publicado no DOU, de 08 de abril de 2013, na área de Engenharia 

de Energia, e na subárea de Máquinas Elétricas.  

I - titulares: Carlos Alberto Favarin Murari, Silvio Ikuyo Nabeta, e Júlio Carlos 

Teixeira; 

II - suplentes: Geraldo Caixeta Guimarães e Álvaro Batista Dietrich.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação Boletim de Serviço 

da UFABC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 759, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia a banca de examinadores do concurso 

público de Magistério Superior na área de Finanças e 

Economia Monetária. 

 

 

 O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais e considerando o que dispõem as Leis nºs 7.596/1987, 8.112/1990, 9.394/1996 

e 11.784/2008, os Decretos nºs 94.664/1987, 3.298/1999 e 6.944/2009, as Portarias nºs 450, de 

06 de novembro de 2002 e 124, de 15 de março de 2010, do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão e a Portaria nº 345, de 25 de março de 2010, do Ministério da Educação, 

 

 RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear os seguintes professores para compor, sob a presidência do 

primeiro, a banca de examinadores do concurso público de Magistério Superior consubstanciado 

no Edital nº 22/UFABC/2013, publicado no DOU, de 08 de abril de 2013, na área de Finanças e 

Economia Monetária.  

I - titulares: Clemens Vinicius de Azevedo Nunes, Oscar Osvaldo Frick, e Alberto 

Sanyuan Suen; 

II - suplentes: Antonio Carlos Macedo e Silva, e Alexandre de Carvalho.  

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação Boletim de Serviço 

da UFABC. 

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 760, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Autoriza o afastamento da servidora Cristiane 

Negreiros Abbud Ayoub para realização de pesquisas 

na New York University.  

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, da servidora 

Cristiane Negreiros Abbud Ayoub, SIAPE 1902470, professora adjunta, pelo período de 04/01 a 

18/02/2014 (incluindo trânsito), para realização de pesquisas na New York University, em Nova 

York, Estados Unidos. 

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

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 761, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Autoriza o afastamento da servidora Giselle Cerchiaro 

para apresentação de trabalho na 20th Annual Meeting 

Free Radical Biology and Medicine.  

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar o afastamento, com ônus limitado para a UFABC, da servidora 

Giselle Cerchiaro, SIAPE 1544365, professora adjunta, pelo período de 18 a 26/11/2013 

(incluindo trânsito), para apresentação de trabalho na 20th Annual Meeting Free Radical Biology 

and Medicine, em San Antonio, Estados Unidos. 

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

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 762, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia o candidato Marcos Roberto Campos para o 

cargo de Técnico de Laboratório - Área 

Eletroeletrônica. 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear, em caráter efetivo, nos termos do Artigo 9º, da Lei 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, no quadro de pessoal da Fundação Universidade Federal do ABC, candidato 

aprovado no concurso público, objeto do Edital nº 153, de 18 de outubro de 2010, publicado no 

DOU de 19 de outubro de 2010, com resultado homologado pelo Edital nº 05, de 14 de fevereiro 

de 2011, publicado no DOU de 15 de fevereiro de 2011, seção 3, página 22, prorrogado pela 

Portaria nº 477, de 2 de agosto de 2012, publicada no DOU de 07 de agosto de 2012, seção 1, 

página 6, conforme anexo I da presente Portaria. 

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

 

 

ANEXO I 

 

Cargo: Técnico de Laboratório - Área Eletroeletrônica 

Nome do candidato Código da vaga 

Marcos Roberto Campos 0903595 

 
 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PORTARIA DA REITORIA Nº 763, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Autoriza o afastamento do servidor Leonardo José Steil 

para apresentação de trabalho no XII Congresso 

Iberoamericano de Extensión Universitaria.  

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar o afastamento, com ônus para a UFABC, do servidor Leonardo 

José Steil, SIAPE 1604147, professor adjunto, pelo período de 17 a 23/11/2013 (incluindo 

trânsito), para apresentação de trabalho no XII Congresso Iberoamericano de Extensión 

Universitaria, em Quito, Equador. 

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

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 764, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Autoriza o afastamento da servidora Maria do Carmo 

Cardoso Kersnowsky para apresentação de trabalho 

no XII Congresso Iberoamericano de Extensión 

Universitaria. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar o afastamento, com ônus para a UFABC, da servidora Maria do 

Carmo Cardoso Kersnowsky, SIAPE 1891158, bibliotecária documentalista, pelo período de 18 

a 22/11/2013 (incluindo trânsito), para apresentação de trabalho no XII Congresso 

Iberoamericano de Extensión Universitaria, em Quito, Equador. 

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

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

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

CEP 09210-580 · Fone: (11) 4437.8494 

reitoria@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA REITORIA Nº 765, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Autoriza o afastamento da servidora Rosimary Matos 

para apresentação de trabalho no XII Congresso 

Iberoamericano de Extensión Universitaria. 

 

 

O VICE-REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC), nomeado pela Portaria UFABC nº 181, de 10 de fevereiro de 2010, publicada no 

Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 11, de 11 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Autorizar o afastamento, com ônus para a UFABC, da servidora Rosimary 

Matos, SIAPE 1760033, assistente em administração, pelo período de 18 a 22/11/2013 

(incluindo trânsito), para apresentação de trabalho no XII Congresso Iberoamericano de 

Extensión Universitaria, em Quito, Equador. 

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

 

 

 

 

Gustavo Martini Dalpian 

Vice-Reitor 
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PRÓ-REITORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração 
Rua Catequese, 242 · Bairro Jardim · Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8511 

proad@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA PROAD Nº 310, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Designa Juscelino Batista dos Santos Fiscal da Ata de 

SRP nº 82/2013. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Designar o servidor Juscelino Batista dos Santos, SIAPE 1535677, para responder 

como Fiscal Responsável pela Ata de SRP nº 82/2013, processo 23006.00795/2013-24, firmado 

entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa JOVIC 

COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA. – EPP, tendo como substitutos os servidores Douglas 

Roberto Paranhos Cenzi, SIAPE 1941291, Daniel Dubosselard Comin Lot, SIAPE 1824476 e 

Fabiana Cristina dos Santos Castro, SIAPE 20293437. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração 
Rua Catequese, 242 · Bairro Jardim · Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8511 

proad@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA PROAD Nº 311, DE 18 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Designa Luís Alberto Martinez Riascos Fiscal do 

Contrato nº 59/2013. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Designar o servidor Luís Alberto Martinez Riascos, SIAPE 1544284, para 

responder como Fiscal Responsável pelo Contrato nº 59/2013, processo 23006.001298/2013-43, 

firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa 

INDÚSTRIAS ROMI S/A, tendo como substituto o servidor Gabriel Mortensen, 

SIAPE 1736519. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração 
Rua Catequese, 242 · Bairro Jardim · Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8511 

proad@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA PROAD Nº 312, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Designa Maria de Lourdes Pereira Fonseca Fiscal do 

Contrato nº 60/2013. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Designar a servidora Maria de Lourdes Pereira Fonseca, SIAPE 1123427, para 

responder como Fiscal Responsável pelo Contrato nº 60/2013, processo 23006.000267/2013-75, 

firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa 

INDÚSTRIAS ROMI S/A, tendo como substituto o servidor Eduardo Scorzoni Ré, 

SIAPE 1680301. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração 
Rua Catequese, 242 · Bairro Jardim · Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8511 

proad@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA PROAD Nº 313, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Designa Katia Ellen Chemalle Fiscal do 

Contrato nº  61/2013. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 943 de 05 de 

dezembro de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 16, de 06 de dezembro 

de 2012, considerando as competências delegadas pela Portaria UFABC nº 849 de 23 de outubro 

de 2012, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, página 12, de 05 de novembro de 2012, 

no uso das atribuições a ele conferidas, 

 

RESOLVE: 

 

Designar a servidora Katia Ellen Chemalle, SIAPE 1941058, para responder como 

Fiscal Responsável pelo Contrato nº 61/2013, processo 23006.01577/2013-15, firmado entre a 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa TARGET ENGENHARIA E 

CONSULTORIA LTDA., tendo como substituta a servidora Tatiana Hyodo, SIAPE 1546675. 

 

 

 

 

Marcos Joel Rúbia 

Pró-reitor de Administração 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-reitoria de Administração 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 
Rua Catequese, 242 · Bairro Jardim · Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8449 

recursoshumanos@ufabc.edu.br 

 

 

FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2013: ALTERAÇÕES 

 

Férias Publicadas no Boletim de Serviço nº 315 – página 19 a 38 

 

 

 

CANCELAMENTO DE FÉRIAS DE OUTUBRO DE 2013 

 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

Nome Início Término 

Juliana Tófano de Campos Leite 21/10/2013 06/11/2013 

Centro de Ciências Naturais e Humanas 

Nome Início Término 

Roberto Menezes Serra 20/10/2013 03/11/2013 

 

Boletim de Serviço nº 320 - 25 de outubro de 2013 Página 33



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Administração 

Coordenação-Geral de Recursos Humanos 
Rua Catequese, 242 · Bairro Jardim · Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8449 

recursoshumanos@ufabc.edu.br 

 

 

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Alessandra Rodrigues de Santana 

Cargo: Técnico de Laboratório – Área: Bioquímica 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1875323 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Bárbara Alonso Vieira Luiz 

Função Substituída: Chefe dos Laboratórios Didáticos Úmidos 

Código da Função: FG-3 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 227 de 25/07/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 295 de 30/07/2013 

Período do Afastamento: 31/10/2013 a 14/11/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Alexandre Matias dos Santos 

Cargo: Assistente em Administração 

Função: FG-3 – Chefe da Seção de Liquidação Financeira – Assuntos Comerciais 

Matrícula SIAPE: 1624658 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Leonardo Batista Gimenez 

Função Substituída: Chefe da Divisão de Administração Financeira 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 321 de 30/08/2012, publicada no 

Boletim de Serviço nº 233 de 05/09/2012 

Período do Afastamento: 21/10/2013 a 27/10/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Bianca Grotti Devora 

Cargo: Técnico de Laboratório – Área: Química 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1863713 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Cristiane Oliveira de Souza Azzi 

Função Substituída: Chefe Local dos Laboratórios Didáticos Úmidos no Bloco Alfa 

Código da Função: FG-4 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 228 de 25/07/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 295 de 30/07/2013 

Período do Afastamento: 14/10/2013 a 18/10/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Gustavo Martini Dalpian 

Cargo: Professor do Magistério Superior 

Função: CD-2 – Vice-Reitor 

Matrícula SIAPE: 1544408 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Hélio Waldman 

Função Substituída: Reitor 

Código da Função: CD-1 

Ato da designação de substituição: Art. 29 do Estatuto da UFABC 

Período do Afastamento: 21/10/2013 a 29/10/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Lilian Santos Leite Menezes 

Cargo: Pedagogo 

Função: FG-5 – Coordenadora da Seção de Programas da Divisão Educacional da PROEX 

Matrícula SIAPE: 1549719 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Lidia Pancev Daniel Pereira 

Função Substituída: Chefe da Divisão Educacional da PROEX 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 300 de 03/10/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 315 de 08/10/2013 

Período do Afastamento: 09/10/2013 a 11/10/2013 e 14/10/2013 a 25/10/2013 

Motivo do Afastamento: Afastamento Nacional e Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Marcelo Modesto da Silva 

Cargo: Professor do Magistério Superior 

Função: CD-4 – Assessor Direto do Diretor do CECS 

Matrícula SIAPE: 1600874 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Gilberto Martins 

Função Substituída: Diretor do Centro de Engenharia e Ciências Aplicadas (CECS) 

Código da Função: CD-3 

Ato da designação de substituição: Art. 34, §2º do Estatuto da UFABC 

Período do Afastamento: 23/09/2013 a 26/09/2013 

Motivo do Afastamento: Afastamento Nacional 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Marcelo Sartori Ferreira 

Cargo: Secretário Executivo 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1943421  

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Maria Aparecida de Oliveira Ferreira 

Função Substituída: Secretária Executiva da Pró-Reitoria de Graduação 

Código da Função: FG-5  
Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 337 de 19/09/2012, publicada no 

Boletim de Serviço nº 236 de 26/09/2013 

Período do Afastamento: 28/08/2013 a 10/09/2013 e 11/09/2013 a 22/09/2013 

Motivo do Afastamento: Licença Para Tratamento de Saúde e Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Marco Aurélio dos Santos Miguel  

Cargo: Assistente em Administração 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1824841 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Eduardo Scorzoni Ré 

Função Substituída: Chefe da Divisão Administrativa da PROEX 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 182 de 04/06/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 282 de 11/06/2013 

Período do Afastamento: 29/10/2013 a 06/11/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Maria Luzilene de Souza da Silva  

Cargo: Assistente em Administração 

Função: FG-4 – Chefe da Seção de Frequência 

Matrícula SIAPE: 1668001 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Silvio Wenceslau Alves da Silva 

Função Substituída: Chefe da Divisão de Acompanhamento Funcional 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 271 de 05/07/2012, publicada no 

Boletim de Serviço nº 225 de 11/07/2012 

Período do Afastamento: 14/10/2013 a 23/10/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Mariella Batarra Mian 

Cargo: Relações Públicas 

Função: FG-4 – Chefe da Divisão de Cerimonial 

Matrícula SIAPE: 1941382 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Alessandra de Castilho 

Função Substituída: Chefe da Assessoria de Comunicação e Imprensa 

Código da Função: CD-4 

Ato da designação de substituição: Portaria nº 688 de 27/09/2013, publicada no D.O.U nº 189 

de 30/09/2013 

Período do Afastamento: 07/10/2013 a 25/10/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Marta Oliveira Rodrigues Pimenta 

Cargo: Assistente em Administração 

Função: FG-3 – Chefe do Setor de Organização, Análise de Dados e Documentação da 

PROGRAD 

Matrícula SIAPE: 1766499 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Eneyas Dutra Barbosa 

Função Substituída: Chefe da Divisão de Sistemas de Segurança de Informações 

Código da Função: FG-1 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 38 de 04/02/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 253 de 20/02/2013 

Período do Afastamento: 14/10/2013 a 23/10/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Rafael de Freitas 

Cargo: Administrador 

Função: FG-3 – Chefe da Divisão Administrativa da Prefeitura Universitária  

Matrícula SIAPE: 1689993 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Adilson Miranda dos Santos 

Função Substituída: CD-4 – Coordenador Geral da Prefeitura Universitária 

Código da Função: CD-4 

Ato da designação de substituição: Portaria nº 377 de 22/10/2012, publicada no D.O.U nº 206 

de 24/10/2012 

Período do Afastamento: 14/10/2013 a 18/10/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 

 

Boletim de Serviço nº 320 - 25 de outubro de 2013 Página 45



 

13 

 

SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Rafael Rondina 

Cargo: Administrador 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1941079 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Alda Maria Napolitano Sanchez 

Função Substituída: Coordenadora Geral de Planejamento 

Código da Função: CD-4 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 296 de 02/10/2013, publicada no 

D.O.U nº 192 de 03/10/2013 

Período do Afastamento: 30/09/2013 a 31/12/2013 

Motivo do Afastamento: Licença Para Capacitação  

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Renato Tsutomu Koganezawa 

Cargo: Engenheiro Eletricista 

Função: Não tem 

Matrícula SIAPE: 1695451 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Fabiana Carlos Pinto de Almeida 

Função Substituída: Coordenadora de Infraestrutura e Obras do Campus São Bernardo do 

Campo 

Código da Função: CD-4 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 350 de 27/09/2012, publicada no 

D.O.U nº 190 de 01/10/2012 

Período do Afastamento: 02/09/2013 a 28/02/2014 

Motivo do Afastamento: Licença Gestante  

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Robson Moreno Piva 

Cargo: Contador 

Função: FG-1 – Chefe da Divisão de Contabilidade 

Matrícula SIAPE: 2550445 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Valdir Vida 

Função Substituída: Coordenador Geral de Finanças e Contabilidade 

Código da Função: CD-4 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 235 de 26/07/2011, publicada no 

D.O.U nº 146 de 01/08/2011 

Período do Afastamento: 30/09/2013 a 09/10/2013 

Motivo do Afastamento: Férias 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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SUBSTITUIÇÃO REMUNERADA 

 

Nome do Servidor: Silvana Alves da Silva Grandolpho 

Cargo: Assistente em Administração 

Função: FG-5 – Responsável Pelo Controle Patrimonial da PROPES/Biblioteca 

Matrícula SIAPE: 1824295 

Órgão de Lotação: Fundação Universidade Federal do ABC 

Regime Jurídico: RJU 

Nome do Ocupante Titular: Tatiana Hyodo 

Função Substituída: Chefe da Divisão de Desenvolvimento de Coleções 

Código da Função: FG-2 

Ato da designação de substituição: Portaria PROAD nº 276 de 13/09/2013, publicada no 

Boletim de Serviço nº 312 de 27/09/2013 

Período do Afastamento: 03/10/2013 a 04/10/2013 

Motivo do Afastamento: Afastamento nacional 

Fundamento Legal: Artigo 38 da Lei nº 8.112/90 e Ofício-Circular nº 01/SRH/MP de 

28/01/2005 
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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 027, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Prorroga o prazo do Grupo de Trabalho para discutir 

e propor normas sobre assuntos acadêmicos. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 191 de 12 de fevereiro de 2010, 

publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 18 de fevereiro de 2010, no uso de suas 

atribuições legais,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Prorrogar, por 60 (sessenta) dias, a contar de 14 de outubro de 2013, o 

prazo para término dos trabalhos do Grupo de Trabalho para propor normas a serem 

apresentadas à Comissão de Graduação sobre cancelamento de matrículas em disciplinas, 

aplicação de provas substitutivas, aplicação de exames de recuperação e sistema de avaliação por 

conceitos, instituído pela Portaria nº 016, de 12 de agosto de 2013, publicada no Boletim de 

Serviço da UFABC nº 300, de 16 de agosto de 2013. 

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Derval dos Santos Rosa 

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

Pró-Reitoria de Pesquisa 
Rua Catequese, 242 – Bairro Jardim – Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 44378560 

propes@ufabc.edu.br 

 

PORTARIA DA PRO-REITORIA DE PESQUISA Nº 10, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia representantes dos Centros no Comitê do 

Programa de Iniciação Científica. 

 

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 190, de 12 de fevereiro de 2010, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 32, Seção 2, página 08, de 18 de fevereiro de 

2010, no uso de suas atribuições legais e considerando a Portaria nº 5 de 24 de junho de 2010, 

emitida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e publicada no Boletim de Serviço nº 289 de 05 de julho 

de 2013,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º   Revogar a Portaria nº 01 de 10 de janeiro de 2013, publicada no Boletim 

de Serviço nº 249, de 16 de janeiro de 2013, página 36. 

Art. 2º  Nomear como representantes do Centro de Ciências Naturais e Humanas 

(CCNH) no Comitê de Iniciação Científica (CPIC): o prof. Álvaro Takeo Omori, profa. Denise 

Criado Pereira de Souza e profa. Maria Camila Almeida 

Art. 3º  Nomear como representantes do Centro de Engenharia, Modelagem e 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS) no Comitê de Iniciação Científica (CPIC): prof. Cedric 

Rocha Leão, profa. Neusa Serra e profa. Cristina Autuori Tomazeti 

Art. 4º  Nomear como representantes do Centro de Matemática, Computação e 

Cognição (CMCC) no Comitê de Iniciação Científica (CPIC): prof. Francisco Javier Ropero 

Peláez, prof. Francisco José Brabo Bezerra e profa. Raquel Vecchio Fornari 

Art. 5º  Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

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

Pró-Reitoria de Pesquisa 
Rua Catequese, 242 – Bairro Jardim – Santo André - SP 

CEP 09090-400 · Fone: (11) 4437.8560 

propes@ufabc.edu.br 

 

 

PORTARIA DA PRO-REITORIA DE PESQUISA Nº 11, DE 23 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

Nomeia representante da Graduação no Comitê do 

Programa de Iniciação Científica. 

 

 

O PRÓ-REITOR DE PESQUISA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 190, de 12 de fevereiro de 2010, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU) nº 32, Seção 2, página 08, de 18 de fevereiro de 

2010, no uso de suas atribuições legais e considerando a Portaria nº 5 de 24 de junho de 2010, 

emitida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e publicada no Boletim de Serviço nº 289 de 05 de julho 

de 2013,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º    Revogar a Portaria nº 04 de 10 de junho de 2013, publicada no Boletim 

de Serviço nº 285, de 21 de junho de 2013, página 12. 

Art. 2º  Nomear o Representante de Graduação no Comitê do Programa de 

Iniciação Científica (CPIC): 

Prof. André Luís da Silva – Representante Docente 

Paloma Breit dos Santos – Representante Discente 

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

Serviço da UFABC. 

 

 

 

 

Klaus Werner Capelle 

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

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia - Química 
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº002/2013 

Normas do Processo Seletivo para Mestrado e 

Doutorado em Ciência e Tecnologia/Química da 

Universidade Federal do ABC, para o primeiro 

quadrimestre do ano de 2014. 

 

O curso de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia / Química da Universidade Federal do 

ABC - UFABC torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para 

ingresso no Mestrado e Doutorado Acadêmicos “Stricto Sensu” com início em 10 de 

março de 2014, e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção de 

candidatos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem comprovar, na ocasião da 

solicitação de inscrição, a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, 

em qualquer área de conhecimento, até a data da matrícula no curso. 

 

1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, prova escrita, 

entrevista e análise do histórico da graduação. 

 

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

 

1.4. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção, 

presidida pela coordenação do curso. 

 

2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas para o primeiro quadrimestre de 

2014 é apresentado abaixo. 

 Prazo de Inscrição – de 01.11.2013 a 09.12.2013 

 Divulgação das inscrições homologadas – 10.12.2013 

 Prazo para Recurso das Inscrições Indeferidas – até 13.12.2013 

 Resultado dos recursos das inscrições – 13.12.2013 

 Prova Escrita – 16.12.2013 

 Análise de Currículo / Entrevista – 18.12.2013 
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 Divulgação do Resultado Final – 19.12.2013 

 Matrícula – de 25.02.2014 a 27.02.2014 

 Ajuste de Matrícula – de 10.03.2014 e 11.03.2014 

 Aprovação das Matrículas – de 12.03.2014 a 14.03.2014 

 Início das Aulas – 10.03.2014  

 

3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

3.1. Serão oferecidas 35 (trinta e cinco) vagas de Mestrado. O número exato de vagas 

poderá sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos nos termos do presente 

Edital. 

 

3.2. Serão oferecidas 15 (quinze) vagas de 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 apresentar os seguintes 

documentos: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida; 

(http://ppgquimica.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemi

d=28); 

II. Cópia do RG e CPF; 

III. RNE, no caso de estrangeiro, (Se não possuir o RNE, será aceita, para 

inscrição, cópia do passaporte); 

IV. Cópia do histórico escolar da graduação; 

V. Cópia do Diploma ou Certificado da Graduação; 

VI. Caso tenha feito alguma pós-graduação, cópia do(s) certificado(s) de conclusão 

e respectivo(s) histórico(s); 

VII. Currículo atualizado (CV Lattes) do candidato; 

VIII. Carta de recomendação (optativa); 

IX.  Resultado do Exame GRE (vide item 5.4.1); 

X. Carta de Aceite de um orientador devidamente credenciado no Curso de Pós-

Graduação em Ciência e Tecnologia / Química - relação de orientadores –

(http://ppgquimica.ufabc.edu.br/index.php?option=com_contact&view=category&catid=15&I

temid=10) - carta de aceite - 

http://propg.ufabc.edu.br/images/arquivos/FOMULARIO/Coordenadoria_Academica/propg1

15v5_aceite_do_aluno_pelo_orientador_22.10.12.doc). 

Parágrafo único: Se aprovado no processo seletivo, a via original deste 

documento deverá ser entregue quando da matrícula.  

 

4.2. Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um único arquivo 

compactado, para o e-mail selecao.pgctq.2014.1@ufabc.edu.br. O assunto da mensagem 

deve ser “Inscrição – Processo Seletivo 2014.1/Química - nome completo do candidato". 
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5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

5.1. Dos Critérios de Seleção 

5.1.1 O processo seletivo para o ingresso no curso de Pós-graduação em Ciência e 

Tecnologia / Química é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por 

docentes do curso. Os critérios de seleção e classificação são baseados em: 

 

I. Prova escrita; 

II. Entrevista; 

III. Análise do currículo; 

IV. Análise do Histórico Escolar. 

 

5.2. Prova escrita 

5.2.1. O exame escrito será constituído por um conjunto de questões dissertativas 

relacionadas à área de química, solicitando do candidato compreensão de seus princípios e 

aplicações práticas. O exame escrito tem caráter eliminatório, sendo também considerado para 

a classificação final e concessão de bolsas de estudo aos candidatos que fizeram a solicitação 

no preenchimento do formulário de inscrição. 

5.2.2. O Anexo 1 deste edital apresenta os conteúdos e a bibliografia a ser utilizada na 

elaboração da prova. 

5.2.3. Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da prova escrita. 

 

5.3. Entrevista 

5.3.1. A entrevista será realizada por uma banca de docentes do curso. Os candidatos 

convocados à entrevista deverão trazer cópia dos documentos e certificados comprobatórios 

das atividades descritas no currículo Lattes. 

Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da entrevista. 

 

5.4. Dos candidatos via GRE, “Graduate Record Examinations”: 

5.4.1. Os candidatos impossibilitados de participarem do processo seletivo presencial 

poderão realizar o exame GRE da área de química 

(http://www.ets.org/mft/about/content/chemistry), sendo que o resultado desse exame é um 

dos documentos a ser enviado no processo de inscrição (item 4.1.IX) e desta forma, deve ser 

enviado até o dia 09 de dezembro de 2013. 

 

5.5. Os candidatos inscritos pelo GRE ficam dispensados de participar da Prova Escrita e 

da Entrevista, constantes do item 5.1. 

 

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 quaisquer das etapas 

da seleção; 

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 

estipuladas neste edital; 

III.  Não apresentar-se à entrevista na data, horário e local especificado, exceto para 

os candidatos inscritos pelo GRE. 
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6.2. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os 

atos, editais e comunicados referente a esse processo divulgados na página eletrônica do curso 

de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia / Química (http://ppgquimica.ufabc.edu.br). 

 

 

7. DO RESULTADO 

7.1. O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas 

será publicado na página do curso de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia / Química na 

internet, no endereço http://ppgquimica.ufabc.edu.br. 

 

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, Bloco B, 8º andar, no período de 25.02.2014 a 27.02.2014. 

 

8.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou mediante procuração simples (de próprio 

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

representante. 

 

8.3. Para a matrícula, deverão ser observadas as informações e solicitações indicadas no 

link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, para o 1º quadrimestre de 2014. 

 

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 

9.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de 

dedicação exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de 

estudo sob administração da Coordenação do Curso, concedidas por agências de fomento. As 

bolsas serão alocadas conforme sua disponibilidade e de acordo com a classificação dos 

candidatos. É previsto que a divulgação da lista de alunos contemplados com bolsa de estudo 

ocorra conjuntamente com a divulgação da lista dos alunos aprovados no processo seletivo. 

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Os casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia / Química. 

 

10.2. Informações adicionais e dúvidas devem ser direcionadas para o e-mail 

ppg.quimica@ufabc.edu.br 
 

 

Profa. Dra. Paula Homem de Mello 

(SIAPE 1544394) 

Coordenação do Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia / Química 

da Universidade Federal do ABC 
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ANEXO 1 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA A PROVA ESCRITA: 

1. Estrutura atômica e molecular. 

2. Ligações químicas. 

3. Forças intermoleculares. 

4. Ácidos e bases. 

5. Funções e Reações Orgânicas. 

6. Estrutura e propriedades de macromoléculas. 

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA: 

Atkins, P. W; Jones, Loretta. Princípios de química: questionando a vida moderna e o meio 

ambiente. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2011, 924 págs. 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

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

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 008/2013 

 

Normas do Processo Seletivo para o Curso de Pós-

Graduação em Neurociência e Cognição referente ao 

ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 2.014 

para candidatos ao Mestrado "Stricto Sensu". 

 

O Curso de Pós-graduação em Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC - 

UFABC torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no 

Mestrado Acadêmico “Stricto Sensu”, e estabelece as normas e os procedimentos para o 

processo de seleção de candidatos. 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem apresentar certificado de 

conclusão de curso superior de graduação, em qualquer área de conhecimento. 

Excepcionalmente, devem apresentar este certificado até a data da matrícula no curso.  

 

1.2. Os critérios de seleção e classificação são baseados em etapas. No caso do candidato 

residir fora do Estado de São Paulo, poderá solicitar, pelo formulário de inscrição, a realização 

das etapas à distância. As etapas serão realizadas em língua portuguesa ou inglesa, a ser 

definida pelo candidato no formulário de inscrição, que só poderá ser preenchido nestes 

idiomas. 

 

1.2.1. Etapas: 

I.  Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição; 

II. Prova de proficiência em inglês;  

III. Entrevista sobre currículo, intenção de pesquisa e documentos comprobatórios; 

IV. Análise de currículo, do histórico escolar e das cartas de recomendação*; 

 

*etapa sem a presença do candidato, cartas de recomendação são opcionais. 

 

1.3. O candidato que por meio do formulário de inscrição no processo seletivo optar por fazer 

provas de forma não presencial se responsabiliza pela disponibilidade de um computador com 

capacidade de utilizar programas aplicativos de teleconferência, preferencialmente Skype, 

conforme especificado no momento da inscrição, webcam e conexão de Internet de banda larga. 

Os candidatos que realizarem as provas de forma não presencial podem ser submetidos, durante 

a entrevista, a perguntas de verificação sobre as provas de proficiência em inglês ou de 

conhecimento na área de Neurociência e Cognição. 
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1.4. A nota mínima para aprovação nas avaliações parciais é 6,0 (seis). A nota mínima para 

aprovação na média final é 7,0 (sete), considerando as seguintes proporções: 

I.  Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição (peso 2); 

II.  Prova de proficiência em inglês (peso 0)*;  

III.  Entrevista (peso 1); 

IV.  Análise de currículo, histórico escolar e cartas de recomendação (peso 2). 

A nota final será obtida pela média ponderada das notas.  

* O item II é analisado na etapa inicial do processo seletivo, é eliminatório e não é computado 

no escore final dos candidatos.  

 

1.5. Embora não seja exigida a indicação de um orientador no momento da inscrição, a 

aprovação final é condicionada à disponibilidade de orientadores na linha de pesquisa 

pretendida, realizada através de análise da Comissão de Seleção. 

 

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

 

1.7. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção. 

 

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas referentes ao ingresso para o 

primeiro quadrimestre do ano de 2014 é apresentado abaixo: 

Período de inscrição de 28 de outubro a 28 de novembro de 2013 

Divulgação das inscrições homologadas 02 de dezembro de 2013 

Prova de conhecimento na área de 

Neurociência e Cognição  

5 de dezembro de 2013 

Prova de inglês 5 de dezembro de 2013 

Arguição e entrevista  12 a 13 de dezembro de 2013 

Análise de currículo, histórico escolar e 

cartas de recomendação. 

10 a 13 de dezembro de 2013 

Divulgação do resultado final 17 de dezembro de 2013 

Matrícula de 25 a 27 de fevereiro de 2014 

Ajuste de matrícula de 10 a 11 de março de 2014 

Aprovação das matrículas de 12 a 14 de março de 2014 

Início das aulas 10 de março de 2014 
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3. DAS VAGAS OFERECIDAS 
 

3.1 Serão oferecidas 10 (dez) vagas de Mestrado. 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 apresentar os seguintes 

documentos: 

I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, modelo no portal do programa. 

II. Cópia do RG e CPF, para candidatos de nacionalidade brasileira;  RNE, no caso de 

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

cópia do passaporte); 

III. Cópia do histórico escolar da graduação; 

IV. Súmula curricular atualizada do candidato; 

V. Opcionalmente, até duas cartas de recomendação, conforme instruções no portal do 

programa; 

VI. Em caso de pedido de isenção da prova de inglês, comprovante da justificativa. (vide 

5.1.2) 
 

4.2. Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, com nomes 

explicitando de qual documento se trata, em um único arquivo compactado, para o e-mail 

selecao.pgncg.2014.1@ufabc.edu.br com o Assunto: “Inscrição – Processo Seletivo 2014.1 

– Mestrado – nome completo do candidato”.  

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 

5.1. Dos critérios de seleção: 

5.1.1 O processo seletivo para o ingresso no Curso é elaborado e realizado pela Comissão de 

Seleção, nomeada pela Coordenação do Curso. Os critérios de seleção e classificação são 

baseados em: 

 

5.1.2. Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição. Será baseada em 

bibliografia divulgada no portal do programa.  

 

5.1.3. Prova de proficiência em inglês. Caso o candidato possua comprovante de proficiência 

em inglês deverá apresentá-lo junto aos documentos de inscrição e este deverá ter como data 

limite de 5 (cinco) anos anteriores à data da inscrição, ou comprovar a naturalidade em país de 

língua inglesa. Serão aceitos como comprovantes de proficiência: 

 Exame GRE Geral (com escore mínimo de 450 Verbal);  
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 TOEFL (Test of English as a Foreign Language), com o resultado mínimo de 80 pontos 

se executado pela Internet (iBT), e de 213 pontos se por computador (CBT) ou de 550 pontos 

se em papel (PBT); 

 IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 6,5 pontos. 

 

5.1.4. Candidatos que comprovem a residência em país de língua inglesa por período de pelo 

menos um ano ficam liberados da prova de proficiência. Candidatos que concluíram curso de 

graduação ou pós-graduação, com duração de pelo menos um ano, inteiramente ensinado e 

avaliado em inglês também estão liberados da prova. 

 

5.1.5.  A entrevista tem por objetivo esclarecer informações relativas ao currículo apresentado 

por ocasião da inscrição, além da motivação do aluno. Os examinadores podem solicitar vistas 

de cópia dos documentos comprobatórios, considerando os itens: 

 

 Títulos acadêmicos; 

 Produção científica: artigos em periódicos de seletiva política editorial, capítulos de 

livro, resumos em anais de congressos, palestras em eventos científicos ou acadêmicos, 

participação em eventos científicos, registro de softwares e patentes; 

 Cursos e atividades complementares relacionados à temática do PPGNC; 

 Experiência profissional em área correlata ao PPGNC. 

  

5.1.6. A análise de currículo, histórico escolar e das cartas de recomendação será realizada em 

sessão fechada onde estarão presentes apenas os membros da comissão de seleção. É sugerida a 

utilização de CV Lattes. A avaliação da produtividade científica será baseada nos critérios 

CAPES de produção científica. As cartas de recomendação (opcional) deverão ser enviadas 

para o e-mail: selecao.pgncg.2014.1@ufabc.edu.br diretamente pela pessoa que recomenda o 

candidato, preferencialmente através de sua conta e-mail profissional ou institucional, com a 

Assunto: “Recomendação – Processo Seletivo 2014.1 – Mestrado – nome completo do 

candidato”. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, sem direito a 

recurso, o candidato que: 

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

seleção; 

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

edital; 

III. Não apresentar-se à entrevista e provas na data, horário e local especificado. 
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6.2. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 

Universidade Federal do ABC e no portal do PPGNC.  

 

7. DO RESULTADO 
 

7.1. O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas 

será publicado na página do Curso na internet. O candidato poderá solicitar a revisão ou 

impugnação de qualquer etapa do concurso em prazo máximo de 48h corridas contadas a partir 

da divulgação do resultado no site. Para tanto deverá encaminhar uma solicitação expondo os 

motivos da contestação via e-mail para ppgnc@ufabc.edu.br. Não caberá recurso sobre a 

decisão da Coordenação do Curso. 

 

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, Bloco B, entre 25 e 27 de fevereiro de 2014, em local a ser informado. A matrícula 

deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio punho), mediante 

apresentação de documento original de identificação com foto do representante. 

 

8.2. 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 referentes ao 1º quadrimestre de 2014. 

 

9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 
 

9.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação 

exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob 

administração da Coordenação do Curso. As bolsas serão alocadas conforme sua 

disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos, baseada na nota final do 

processo seletivo. É previsto que a divulgação da lista de alunos contemplados com bolsa de 

estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da lista dos alunos aprovados no processo 

seletivo.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital e 

do prévio conhecimento do Regulamento da Pós-Graduação da UFABC. 

 

10.2. O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 

momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 
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para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento. Não 

caberá, sob nenhuma hipótese, recurso de recurso.  

 

10.3. 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. 

 

10.4. A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 

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

 

10.5. Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso. 

 

10.6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail: 

ppgnc@ufabc.edu.br 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Hiroaki Kihara 

(SIAPE 1676367) 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação 

Curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 

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

CEP 09210-580 

 

 

EDITAL Nº 009/2013 

 

Normas do Processo Seletivo para o Curso de Pós-

Graduação em Neurociência e Cognição referente ao 

ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 2.014 

para candidatos ao Doutorado "Stricto Sensu". 

 

O Curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição da Universidade Federal do ABC 

(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no 

Doutorado “Stricto Sensu”, e estabelece as normas e os procedimentos para o processo de 

seleção de candidatos. 

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

1.1. Para a inscrição no processo seletivo, os solicitantes devem apresentar certificado de 

conclusão de curso superior de graduação, em qualquer área de conhecimento. 

Excepcionalmente, devem apresentar este certificado até a data da matrícula no curso.  

 

1.2. Os critérios de seleção e classificação são baseados em etapas. No caso do candidato 

residir fora do Estado de São Paulo, poderá solicitar, pelo formulário de inscrição, a realização 

das etapas à distância. As etapas serão realizadas em língua portuguesa ou inglesa, a ser 

definida pelo candidato no formulário de inscrição, que só poderá ser preenchido nestes 

idiomas.  

 

1.2.1. Etapas:  

I.  Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição*; 

II.  Prova de proficiência em inglês*; 

III. Arguição sobre o projeto de pesquisa, a ser apresentado no momento da inscrição;  

IV. Entrevista sobre currículo e documentos comprobatórios; 

V. Análise de currículo, histórico escolar e cartas de recomendação**. 

*candidatos que estão cursando ou finalizaram mestrado no Curso de Pós-Graduação em 

Neurociência e Cognição estão dispensados destas etapas.   

**etapa sem a presença do candidato (cartas de recomendação são opcionais)  

 

1.3. O candidato que por meio do formulário de inscrição no processo seletivo optar pela prova 

não presencial se responsabiliza pela disponibilidade de um computador com capacidade de 

utilizar programas aplicativos de teleconferência, preferencialmente Skype, conforme 

especificado no momento da inscrição, webcam e conexão de Internet de banda larga. Os 

candidatos que realizarem as provas de forma não presencial podem ser submetidos, durante a 

entrevista, a perguntas de verificação sobre as provas de proficiência em inglês ou de 

conhecimento na área de Neurociência e Cognição. 

 

1.4. A nota mínima para aprovação nas avaliações parciais é 6,0 (seis). A nota mínima para 

aprovação na média final é 7,0 (sete), considerando as seguintes proporções: 
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I.  Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição (peso 0)* 

II.  Prova de proficiência em inglês (peso 0)*  

III.  Arguição (peso 1) 

IV.  Entrevista (peso 1) 

V.  Análise de currículo, histórico escolar e cartas de recomendação (peso 2). 

A nota final será obtida pela média ponderada das notas.  

* Os itens II e III são analisados na etapa inicial do processo seletivo, são eliminatórios e não 

são computados no escore final dos candidatos.  

 

1.5. É necessário o aceite do orientador a ser encaminhado pelo próprio orientador via e-mail 

institucional para: selecao.pgncg.2014.1@ufabc.edu.br até o prazo final de inscrição, devendo 

o candidato, no ato de sua inscrição, apresentar cópia do e-mail enviado pelo orientador. O e-

mail do orientador deve ter como assunto: “Aceite de Orientação - Processo Seletivo 2014.1 - 

Doutorado - nome completo do candidato”. 
 

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

 

1.7. A realização do processo seletivo será coordenada pela Comissão de Seleção. 

 

2.  DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO 

 

2.1. O calendário de inscrição, seleção e início das aulas referentes ao ingresso para o 

primeiro quadrimestre do ano de 2014 é apresentado abaixo: 

Período de inscrição de 28 de outubro a 28 de novembro de 2013 

Divulgação das inscrições homologadas 02 de dezembro de 2013 

Prova de conhecimento na área de 

Neurociência e Cognição  

5 de dezembro de 2013 

Prova de inglês 5 de dezembro de 2013 

Arguição e entrevista  12 a 13 de dezembro de 2013 

Análise de currículo, histórico escolar e 

cartas de recomendação. 

10 a 13 de dezembro de 2013 

Divulgação do resultado final 17 de dezembro de 2013 

Matrícula de 25 a 27 de fevereiro de 2014 

Ajuste de matrícula de 10 a 11 de março de 2014 

Aprovação das matrículas de 12 a 14 de março de 2014 

Início das aulas 10 de março de 2014 
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3. DAS VAGAS OFERECIDAS 

 

3.1 Serão oferecidas 6 (seis) vagas de 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 apresentar os seguintes 

documentos: 

 I. Ficha de inscrição devidamente preenchida, modelo no portal do programa. 

II. Cópia do RG e CPF, para candidatos de nacionalidade brasileira;  RNE, no caso 

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

cópia do passaporte); 

 III. Cópia do histórico escolar da graduação; 

 IV. Cópia(s) do(s) certificado(s) de conclusão de Curso(s) de Pós-Graduação e 

respectivo(s) histórico(s); 

 V. Súmula curricular atualizada do candidato; 

 VI. Opcionalmente, até duas cartas de recomendação, conforme instruções no portal 

do programa; 

VII. Em caso de pedido de isenção da prova de inglês, comprovante da justificativa. 

(VIDE ITEM 5.1.2) 
VIII. Projeto de pesquisa com anuência do orientador. 

 

4.2. Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, com nomes 

explicitando de qual documento se trata, em um único arquivo compactado (.zip ou similar), 

para o e-mail “selecao.pgncg.2014.1@ufabc.edu.br” com o Assunto “Inscrição - Processo 

Seletivo 2014.1 - Doutorado - nome completo do candidato”.  

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

5.1. Dos critérios de seleção: 

5.1.1. O processo seletivo para o ingresso no Curso é elaborado e realizado pela Comissão de 

Seleção, nomeada pela Coordenação do Programa. Os critérios de seleção e classificação são 

baseados em: 

 

5.1.2. Prova de conhecimento na área de Neurociência e Cognição. Será baseada em 

bibliografia divulgada no portal do programa.  

 

5.1.3. Prova de proficiência em inglês. Caso o candidato possua comprovante de proficiência 

em inglês deverá apresentá-lo junto aos documentos de inscrição e este deverá ter como data 

limite de 5 (cinco) anos anteriores à data da inscrição, ou comprovar a naturalidade em país de 

língua inglesa. Serão aceitos como comprovantes de proficiência: 
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 Exame GRE Geral (com escore mínimo de 450 Verbal);  

 TOEFL (Test of English as a Foreign Language), com o resultado mínimo de 80 pontos 

se executado pela Internet (iBT), e de 213 pontos se por computador (CBT) ou de 550 pontos 

se em papel (PBT); 

 IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 6,5 pontos. 

 

5.1.4. Candidatos que comprovem a residência em país de língua inglesa por período de pelo 

menos um ano ficam liberados da prova de proficiência. Candidatos que concluíram curso de 

graduação ou pós-graduação, com duração de pelo menos um ano, inteiramente ensinado e 

avaliado em inglês também estão liberados da prova. 

 

5.1.5. A arguição do projeto de pesquisa será realizada por uma banca de docentes da UFABC e 

versará sobre conhecimento do candidato em relação ao tema proposto, bem como sobre o 

quanto se enquadra na linha de pesquisa do Curso. A prova será realizada em sessão registrada 

por meio de gravação de voz. O Curso disponibilizará projetor multimídia para apresentação. A 

prova consistirá em apresentação oral de proposta de pesquisa apresentada na inscrição, com 

duração de 10 (dez) a 15 (quinze) minutos, realizada para uma banca de 2 (dois) avaliadores. 

Os examinadores avaliarão: capacidade de organização, clareza, objetividade e pertinência do 

conteúdo apresentado em relação à proposta de pesquisa. Cada avaliador atribuirá nota de 0 

(zero) a 10 (dez),obtendo-se a nota final pela média aritmética simples das notas. 

 

5.1.6. A entrevista será realizada na sequência da arguição e tem por objetivo averiguar 

eventuais dúvidas em relação ao currículo apresentado por ocasião da inscrição, além da 

motivação do aluno. Os examinadores podem solicitar vistas de cópia dos documentos 

comprobatórios, considerando os itens: 

 

 Títulos acadêmicos; 

 Produção científica: artigos em periódicos de seletiva política editorial, capítulos de 

livro, resumos em anais de congressos, palestras em eventos científicos ou acadêmicos, 

participação em eventos científicos, registro de softwares e patentes; 

 Cursos e atividades complementares relacionados à temática do Curso; 

 Experiência profissional em área correlata ao Curso. 

 

5.1.7. A análise de currículo, histórico escolar e das cartas de recomendação será realizada em 

sessão fechada onde estarão presentes apenas os membros da comissão de seleção. É sugerida a 

utilização de CV Lattes. A avaliação da produtividade científica será baseada nos critérios 

CAPES de produção científica. As cartas de recomendação (opcionais) deverão ser enviadas 

para o e-mail: selecao.pgncg.2014.1@ufabc.edu.br diretamente pela pessoa que recomenda o 

candidato, preferencialmente através de sua conta e-mail profissional ou institucional, com o 
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Assunto: “Recomendação - Processo Seletivo 2.014.1 - Doutorado - nome completo do 

candidato”.  

 

6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, sem direito a 

recurso, o candidato que: 

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

seleção; 

II. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições 

estipuladas neste edital; 

III. Não apresentar-se à arguição, entrevista e provas, na data, horário e local 

especificado. 

 

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

editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica oficial da 

Universidade Federal do ABC e no portal do Curso.  

 

7. DO RESULTADO 

7.1. O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas 

será publicado na página do Curso na internet. O candidato poderá solicitar a revisão ou 

impugnação de qualquer etapa do concurso em prazo máximo de 48h corridas contadas a partir 

da divulgação do resultado no site. Para tanto deverá encaminhar uma solicitação expondo os 

motivos da contestação via e-mail para ppgnc@ufabc.edu.br. Não caberá recurso sobre a 

decisão da Coordenação do Curso. 

 

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, Bloco B, entre 25 e 27 de fevereiro de 2014, em local a ser informado. A matrícula 

deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio punho), mediante 

apresentação de documento original de identificação com foto do representante. 

 

8.2. 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 referentes ao 1º quadrimestre de 2014. 
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9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS 
 

9.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação 

exclusiva ao curso (ambas no formulário de inscrição) concorrem a bolsas de estudo sob 

administração da Coordenação do Curso. As bolsas serão alocadas conforme sua 

disponibilidade e de acordo com a classificação dos candidatos, baseada na nota final do 

processo seletivo. É previsto que a divulgação da lista de alunos contemplados com bolsa de 

estudo ocorra conjuntamente com a divulgação da lista dos alunos aprovados no processo 

seletivo.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

10.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital 

e do prévio conhecimento do Regulamento da Pós-Graduação da UFABC. 

 

10.2. O candidato que solicitar a impugnação de qualquer das cláusulas, deverá fazê-lo no 

momento de sua inscrição, dispondo, por escrito, em sua carta de encaminhamento, os motivos 

para tanto. Decairá do direito de impugnar o candidato que não o fizer nesse momento. Não 

caberá, sob nenhuma hipótese, recurso de recurso.  

 

10.3. 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. 

 

10.4. A Coordenação do Curso não se responsabiliza por solicitações de inscrição não 

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

 

10.5. Casos omissos e não previstos por este edital serão resolvidos pela Coordenação do 

Curso. 

 

10.6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail: 

ppgnc@ufabc.edu.br 

 

 

 

Prof. Dr. Alexandre Hiroaki Kihara 

(SIAPE 1676367) 

Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Neurociência e Cognição 
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Complemento do Edital do Processo Seletivo 002/2013 de 2014.1 – publicado no 

Boletim de Serviço nº 317 de 15 de outubro de 2013 

 

Anexo 01 
 

Docentes credenciados no Curso de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental 

da Universidade Federal do ABC 

 

Docentes Permanentes: 

 

 Andrea de Oliveira Cardoso  – andrea.cardoso@ufabc.edu.br 

 Arilson da Silva Favareto – arilson.favareto@ufabc.edu.br 

 Cláudia Boian  – claudia.boian@ufabc.edu.br 

 Dacio Roberto Matheus – dacio.matheus@ufabc.edu.br 

 Derval dos Santos Rosa – derval.rosa@ufabc.edu.br 

 Diana Sarita Hamburger  – diana.sarita@ufabc.edu.b 

 Elizabete Campos de Lima – elizabete.lima@ufabc.edu.br 

 Helena França  – helena.franca@ufabc.edu.br 

 Herlander da Mata Fernandes Lima  – mata.lima@ufabc.edu.br 

 Lucia Helena Gomes Coelho – lucia.coelho@ufabc.edu.br 

 Luisa Helena dos Santos Oliveira – luisa.oliveira@ufabc.edu.br 

 Maria Cleofé Valverde Brambila - maria.brambila@ufabc.edu.br 

 Roseli Frederigi Benassi  – roseli.benassi@ufabc.edu.br 

 

Docentes Colaboradores: 

 Everaldo Carlos Venancio – everaldo.venancio@ufabc.edu.br 

 Neusa Serra – neusa.serra@ufabc.edu.br 

 Waldir Mantovani - waldir.mantovani@ufabc.edu.br 
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ANEXO 2 

 

Itens considerados no currículo: 

 

Formação acadêmica: 

▫    Apresentação em congressos científicos em áreas correlatas ao curso (por congresso) 

▫    Curso de Especialização (Pós-graduação “lato sensu”) em áreas correlatas ao curso 

concluído ou /segundo diploma de graduação 

▫    Cursos de extensão universitária 

▫    Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior 

▫    Disciplinas cursadas com aprovação em cursos de pós-graduação "stricto 

sensu" aprovados pela CAPES 

 

Produção técnica, científica e literária: 

▫    Artigos completos publicados ou aceitos para publicação em periódicos científicos 

indexados 

▫    Trabalhos completos publicados ou aceitos para publicação em congressos 

científicos     nacionais ou internacionais 

▫    Capítulos de livros científicos 

▫    Livros científicos 

▫    Artigos publicados em jornais, revistas e livros 

 

Experiência Profissional: 

▫    Iniciação científica (por ano) 

▫    Participação em projetos de pesquisa 

▫    Experiência em monitoria (por disciplina) 

▫    Participação em atividades de Extensão Universitária 

▫    Experiência profissional em áreas correlatas ao curso, exceto estágio (por ano) 

▫    Experiência docente em nível universitário (por ano) 

▫    Estágios profissionais em áreas correlatas ao curso (por ano) 
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PORTARIA CECS Nº 45, DE 23 DE OUTUBRO 2013. 

 

Cria o Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Engenharia de Materiais. 

 

 

O Vice-Diretor do CECS – Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 

Aplicadas da Universidade Federal do ABC, nomeado pela Portaria nº 289, de 07 de julho de 

2011, publicada no Diário Oficial da União, em 11 de julho de 2011, no uso de suas atribuições 

legais,  

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Criar o Núcleo Docente Estruturante (NDE) do curso Engenharia de 

Materiais. 

 

 

Art. 2º Designar os seguintes docentes para compor o referido núcleo:  

 

 Alexandre José de Castro Lanfredi, SIAPE nº 2604128; 

 Carlos Henrique Scuracchio, SIAPE nº 1544350; 

 Daniel Zanetti de Florio, SIAPE nº 1545089; 

 Derval dos Santos Rosa, SIAPE nº 1671275; 

 Everaldo Carlos Venâncio, SIAPE nº 2604737; 

 Gerson Luiz Mantovani, SIAPE nº 1730523; 

 Humberto Naoyuki Yoshimura, SIAPE nº 1671394; 

 Marcia Tsuyama Escote, SIAPE nº 1545738; 

 Renato Altobelli Antunes, SIAPE nº 1671298; e 

 Sydney Ferreira Santos, SIAPE nº 1671292. 

 

 

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

Serviço. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Marcelo Modesto da Silva 

Vice-Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

Fundação Universidade Federal do ABC 
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