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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Administração
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210.580· Fone: (11) 3356.7553
proad@ufabc.edu.br

PORTARIA DA PROAD Nº 178, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.

Revoga Portaria da Proad nº 325, de 07 de novembro de
2013. Nomeia os integrantes da Comissão para
Recebimento de Materiais do Núcleo de Tecnologia da
Informação.
O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 156
de 18 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 37 de 21 de fevereiro
de 2014, seção 2, página 12, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
230 de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69 de 13 de abril de 2015, seção 1, página 19, e
pela Portaria da Pró-reitoria de Administração nº 108 de 17 de abril de 2015, publicada no DOU
nº 74 de 20 de abril de 2015, seção 1, página 30, no uso das atribuições a ele conferidas,

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria da Proad nº 325, de 07 de novembro de 2013,
publicada no Boletim de Serviço, Edição nº 324 de 08 de novembro de 2013, página 176,
dispensando os servidores nomeados naquela ocasião como membros da Comissão para
Recebimento de Materiais do Núcleo de Tecnologia da Informação.

Art. 2º. Nomear os integrantes da Comissão para Recebimento de Materiais do
Núcleo de Tecnologia da Informação, que será formada pelos servidores listados a seguir:

1.

Suprimentos e periféricos de informática:



André Aureliano Pessoa – SIAPE 1859923;



Carlos Alberto Silva – SIAPE 1758431;



Felipe Dias Cano Iglesias – SIAPE 1759310;



Felipe Gabriel da Lima Crivellari – SIAPE 2018268;
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Filipe Caetano da Silva – SIAPE 1799698.

2.

Softwares:



Eduardo Yutaka Uwaide – SIAPE 1758419;



Felipe Dias Cano Iglesias – SIAPE 1759310;



José Augusto de Almeida Gomes - SIAPE 1703361;



Leonardo Monteiro Bersan de Araujo – SIAPE 1676309;



Paulo Victor Fernandes da Silva – SIAPE 1676311;



Samuel Werneck de Moraes – SIAPE 1587881.

3.

Equipamentos de informática – equipamentos de processamento de dados:



Carlos Alberto Silva – SIAPE 1758431;



Leonardo Monteiro Bersan de Araujo – SIAPE 1676309;



Paulo Victor Fernandes da Silva – SIAPE 1676311;



Ricardo Magnusson Mussini – SIAPE 1668011;



Renato Martuchi – SIAPE 1689994;



Samuel Werneck de Moraes – SIAPE 1587881.

4.

Equipamentos para áudio, vídeo e foto:



Carlos Alberto Silva - SIAPE 1758431;



Eduardo Yutaka Uwaide – SIAPE 1758419;



Felipe Dias Cano Iglesias – SIAPE 1759310;



Felipe Gabriel da Lima Crivellari – SIAPE 2018268;



Filipe Caetano da Silva – SIAPE 1799698.

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

PORTARIA DA PROAD Nº 179, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015.

Designa Alessandra Monteiro Diniz como fiscal da
Ata SRP n° 86/2015.

O PRÓ-REITOR ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº
156 de 18 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 37 de 21 de
fevereiro de 2014, seção 2, página 12, considerando as competências delegadas pela Portaria
da Reitoria nº 230 de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69 de 13 de abril de 2015,
seção 1, página 19, e pela Portaria da Pró-reitoria de Administração nº 108 de 17 de abril de
2015, publicada no DOU nº 74 de 20 de abril de 2015, seção 1, página 30, no uso das
atribuições a ele conferidas,

RESOLVE:

Designar Alessandra Monteiro Diniz, SIAPE nº 2759439, para responder como
Fiscal Responsável pela Ata de SRP n° 86/2015, processo 23006.001234/2015-12, firmado
entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC e a empresa BEIJA FLOR
LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP, tendo como substitutos os servidores Augusto
José Paes Ferreira, SIAPE nº 1736274 e Juliana Lanza Macencini, SIAPE nº 2029369.

José Carlos Dugo
Pró-reitor de Administração - Substituto
Portaria UFABC nº 156 de 18 de fevereiro de 2014
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de 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 031, DE 01 DE SETEMBRO DE 2015.
Credencia docentes e professores visitantes em
Bacharelado Interdisciplinar.

O PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria nº 351 de 17 de
julho de 2015, publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, de 20 de julho de 2015, no uso de
suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Credenciar automaticamente os docentes abaixo relacionados no curso de
Bacharelado Interdisciplinar:

Nome
Alexander de Freitas
Andre Damiani Rocha
André Luis La Salvia
Guadalupe Maria
Jungers Abib de
Almeida
João Loures Salinet
Júnior
Matteo Raschietti
Ricardo da Silva
Benedito
Ricardo Reolon Jorge
Suze de Oliveira Piza

Área/Subárea em que tomou posse Bacharelado Interdisciplinar
Filosofia/Tópicos de Educação
BC&H
Engenharia de Energia/
BC&T
Mecânica de Fluidos
Filosofia/Metodologia e Prática de
BC&H
Ensino de Filosofia
Direito Ambiental e Urbanístico
BC&H

Engenharia Biomédica/
Processamento de Sinais
Filosofia/Filosofia Medieval
Engenharia de Energia/
Sistemas Solares Fotovoltaicos
Engenharia de Produção/
Engenharia Econômica e Custos
Filosofia/Metodologia e Prática de
Ensino de Filosofia

BC&T
BC&H
BC&T
BC&T
BC&H

Art. 2º Credenciar automaticamente os professores visitantes abaixo relacionados
no curso de Bacharelado Interdisciplinar:

Boletim de Serviço n° 491 - 4 de setembro de 2015

Página 10

Nome
Aléxia Cruz Bretas
Juliana Casares Araujo
Chaves
Maria das Graças da
Silva Valenzuela
Nail Khusnutdinov

Paulo Jonas de Lima
Piva
Ruth Flavia Vera
Villamil Jaimes
Tatiana Skoraia

Área/Subárea em que tomou posse Bacharelado Interdisciplinar
Filosofia/Filosofia Geral
BC&H
Ciências Biológicas/Bioquímica
BC&T
Química/Química Geral

BC&T

Matemática Aplicada/Análise
Numérica e Optimização, Sistemas
Dinâmicos, Biomatemática,
Estatística, Física-Matemática
Filosofia/Filosofia Geral

BC&T

BC&H

Química/Química Geral

BC&T

Matemática/Análise, Álgebra,
Geometria-Topologia, Probabilidade

BC&T

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

Luciano Soares da Cruz
Pró-Reitor de Graduação em exercício
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Pós-graduação
Programa de Pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.0085/0086/0087
Cursos.pos@ufabc.edu.br
CNPJ: 07.722.779/0001-06

PORTARIA Nº 18/2015, DE 04 DE SETEMBRO DE 2015.
Constituir comissões responsáveis pelo processo
seletivo do Programa de Pós-graduação em Ciências
Humanas e Sociais, para ingresso no primeiro
quadrimestre letivo do ano de 2016.

A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade
Federal do ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º - Designar os servidores docentes Cláudio Luís Camargo Penteado – SIAPE
1545036, Gilberto Marcos Antonio Rodrigues - SIAPE 1998461, Sérgio Amadeu da Silveira SIAPE 1369256, Gilberto Maringoni de Oliveira - SIAPE 1961809, José Paulo Guedes Pinto SIAPE 1802140 e Vitor Eduardo Schincariol - SIAPE 1580011, para, sob a presidência do
primeiro, comporem a comissão responsável pelo processo seletivo do curso de Mestrado em
Ciências Humanas e Sociais, referente ao ingresso no primeiro quadrimestre letivo do ano de 2016,
conforme o Edital Nº 01/2015 publicado no Boletim de Serviço nº 489 de 28/08/2015.
Art. 2º - Designar os servidores docentes Marilda Aparecida de Menezes – SIAPE
3373955, Giorgio Romano Schutte - SIAPE 1453189 e Sidney Jard da Silva - SIAPE 1544389,
para, sob a presidência da primeira, comporem a comissão responsável pelo processo seletivo do
curso de Doutorado em Ciências Humanas e Sociais, referente ao ingresso no primeiro quadrimestre
letivo do ano de 2016, conforme o Edital Nº 02/2015 publicado no Boletim de Serviço nº 491 de
04/09/2015.
Art. 3º - Cabe às comissões a adequada divulgação dos processos seletivos a potenciais
candidatos e garantir que essa divulgação seja feita em tempo hábil para que ocorram as inscrições.
Art. 4º - Será de responsabilidade destas comissões, selecionar, classificar e habilitar os
candidatos ao programa conforme os quesitos definidos nos editais citados.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE.

Camila Caldeira Nunes Dias
Coordenação do Programa de Pós-graduação
em Ciências Humanas e Sociais
wsg
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580
EDITAL Nº 02/2015
Normas do Processo Seletivo para o Programa de
Pós-Graduação

em

Biossistemas,

referente

ao

ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 2016.

O Programa de Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC (UFABC)
torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso nos Cursos
de Mestrado (e/ou) Doutorado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o mês de
fevereiro de 2016 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos
candidatos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela
Coordenação do Programa, a qual será presidida pela servidora docente Ana Carolina
Santos de Souza Galvão (SIAPE 1672728), sendo seus demais membros o servidor docente
Luiz Roberto Nunes (SIAPE 1948411), e Ivarne Luis Dos Santos Tersariol (CPF nº
086.410.198-80) da Universidade Federal de São Paulo (membro externo).
1.2. Para a inscrição no processo seletivo (Mestrado e de Doutorado), os candidatos devem
comprovar a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou a previsão
de sua conclusão até a data da primeira matrícula no Programa, por meio de encaminhamento
do documento na solicitação de inscrição (item 4).
1.3. Os candidatos selecionados para o Doutorado que estejam cursando o Mestrado, nesta ou
em outra instituição de ensino, só poderão efetuar a matrícula no Doutorado após a efetiva
aprovação da defesa de Mestrado, com a consequente emissão da "Ata de Defesa".
1.4. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações
adicionais do item 6. "Candidatos residentes no exterior".
1.5. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Programa de PósGraduação em Biossistemas da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao quadro de
orientadores permanentes ou colaboradores, credenciados no Programa (disponível na página
http://biossistemas.ufabc.edu.br), com ciência manifesta do respectivo orientador por meio de
sua assinatura no formulário de inscrição (ver item 4.1).
1.6. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita de conteúdo geral,
em português e sem consulta, com caráter eliminatório; (2) prova escrita de conteúdo
específico, em português (3) entrevista e análise do currículo Lattes comprovado. Os itens (2) e
(3) apresentam caráter classificatório.
1.7. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
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2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das
aulas para o 1° quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir:
Prazo de inscrição
Divulgação das inscrições deferidas e
indeferidas (com os motivos)
Prazo para recurso das inscrições
indeferidas
Resultado dos recursos das inscrições
Realização da etapa eliminatória: prova
escrita geral
Divulgação do resultado parcial
Prazo para recurso do resultado parcial
(etapa eliminatória)
Resultado dos recursos da etapa
eliminatória
Realização da etapa classificatória:
prova escrita específica, análise de
currículo e entrevista
Divulgação do resultado parcial (etapa
classificatória)
Prazo para recurso do resultado parcial
(etapa classificatória)
Divulgação do resultado final
Matrícula
Início das aulas

10 de setembro a 09 de outubro de 2015
20.10.2015
de 21 a 26.10.15
27.10.15
28.10.15
30.10.15
03 a 07.11.15
09.11.15
10 e 11.11.15

16.11.2015
de 17 a 21.11.15
25.11. 2015
A definir
A definir

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1. Serão oferecidas 12 (doze) vagas para o Mestrado e 06 (seis) vagas para o Doutorado. O
número exato de vagas poderá sofrer alteração em função da existência de candidatos aptos nos
termos do presente Edital.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá encaminhar pelo e-mail de
inscrição as cópias dos documentos listados abaixo, conforme a solicitação. A falta de qualquer
desses documentos e do atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento da
inscrição.
I. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato e pelo orientador (disponível em
http://propg.ufabc.edu.br/formularios.html - item Ficha de Inscrição);
II. Cópias dos documentos de identidade do candidato;
- RG, CPF, para brasileiros;
2
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- RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do
passaporte);
III. Cópia do histórico escolar da graduação (para candidatos ao Mestrado);
IV. Cópia do histórico escolar da graduação e/ou do mestrado (este último fica dispensado para
os candidatos a Doutorado Direto);
V. Cópia do Currículo Lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br), sendo que a documentação
comprobatória deverá ser apresentada em cópia impressa simples no dia e horário indicados
para análise de currículo e entrevista;
VI. Proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo: (i) introdução; (ii) objetivos do
futuro projeto, (iii) metodologia, (iv) referências bibliográficas e (v) descrição da infraestrutura
para o desenvolvimento do projeto. Esta proposta deve estar assinada pelo candidato e pelo
possível futuro orientador.
VII – Diploma de Graduação ou de Mestrado (conforme o caso e dispensado para os casos de
Doutorado Direto) ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua conclusão
até a data de matrícula no Programa.
VIII - Os diplomas de graduação e de mestrado obtidos em Programa no exterior não
necessitam ter a sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição
para o processo seletivo.
IX- Os candidatos ao doutorado, que tenham obtido diploma de mestre junto ao Programa de
Pós-graduação em Biossistemas, estarão dispensados da prova escrita de conteúdo geral,
descritas no item 5.1.1., do presente edital, sendo considerada para a classificação, a nota obtida
na prova de conteúdo específico, entrevista/arguição (com apresentação da proposta de
pesquisa) e na análise de Currículo Lattes comprovado.
4.2. Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades
especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem anexar
atestado médico ou comprovação.
I – A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do processo seletivo
(conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade dos
mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao
candidato via e-mail.
4.3. Cada um dos documentos citados (item I a VII) deverá ser salvo em PDF e enviado em um
único arquivo compactado (.zip – com no máximo 5Mb), para o e-mail
coordenacaopgbis@gmail.com com assunto: “Inscrição – PGBIS - nome completo do
candidato”.
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. Dos Critérios de Seleção

3
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O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Biossistemas é
elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do Programa (ver
item 1.1). Os critérios de seleção e classificação são baseados em:
I.

Prova escrita de conteúdo geral, em português;

II.

Prova escrita de conteúdo específico, em português;

III.

Entrevista/arguição, em português;

IV.

Análise do currículo Lattes comprovado.

5.1.1. Prova escrita de conteúdo geral:
I - A prova escrita de conteúdo geral, sem consulta e com caráter eliminatório, terá duração de
2 (duas) horas e será constituída por questões dissertativas ou objetivas básicas, conforme
conteúdo programático apresentado no item 5.1.3.
II - Serão classificados para as fases seguintes do processo seletivo os candidatos que
obtiverem nota igual ou superior a 5,0 (cinco).
III - A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página oficial do Programa na
internet [http://biossistemas.ufabc.edu.br], quando serão também divulgados os horários e
locais da prova escrita específica e das entrevistas.
IV - Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local do exame após o horário
marcado para o início da prova.
5.1.2. Prova escrita de conteúdo específico:
Os candidatos, aprovados na prova geral escrita, deverão realizar a prova escrita de conteúdo
específico. A prova de conteúdo específico terá caráter classificatório, com duração de 3 (três)
horas e será constituída por questões dissertativas de maior complexidade, conforme conteúdo
programático apresentado no item 5.1.3. O candidato deverá responder, no total, 05 (cinco)
questões (a sua escolha) distribuídas entre os temas: i) Bioquímica Estrutural; ii) Biologia
Celular e Molecular; iii) Biofísica, Fisiologia e Farmacologia.
5.1.3. Os tópicos abordados nas provas de conteúdo geral e específico serão:
Bioquímica Estrutural: 1-Estrutura e função de carboidratos e lipídeos 2-Água, pH e pKa e, 3Cinética enzimática, 4- Estrutura de proteínas (níveis de organização estrutural, classificação,
métodos experimentais de determinação da estrutura tridimensional de proteínas), 5- Interações
intermoleculares: forças eletrostáticas, ligações de hidrogênio, pontes salinas, pontes dissulfeto,
interações hidrofóbicas.
Biologia Celular e Molecular: 1-Organelas celulares, 2-Mecanismos de replicação, transcrição
e tradução, 3-Transporte intracelular de moléculas, 4-DNA e proteínas recombinantes, 5Transgênicos e terapia gênica.
Biofísica, Fisiologia e Farmacologia: 1-Geração e propagação do potencial de ação, 2Contração muscular, 3-Mecanismos de filtração/secreção/reabsorção renal, 4- Princípios de
farmacocinética, 5- Princípios de farmacodinâmica.
4
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Bibliografia recomendada:
VOET, D., VOET, J.G. Bioquímica. 3 ed., Artmed, Porto Alegre, 2006.
ALBERTS, B., JOHNSON, A., LEWIS, J. [et al.]. Biologia molecular da célula. 4 ed., Artmed,
Porto Alegre, 2004.
RITTER, J. M. ; RANG, H. P. ; DALE, M M. Farmacologia. 7.ed. Elsevier. 2012.
VERLI, H. Bioinformática: da Biologia à Flexibilidade Molecular. UFRGS. 2014.
5.1.4. Entrevista e arguição
Os candidatos selecionados serão arguidos pela Comissão de Seleção sobre questões referentes
ao seu percurso acadêmico (atividades realizadas, iniciação científica, monitorias, produção
científica e atividades relacionadas) e à proposta de pesquisa apresentada (conteúdo,
adequação às linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas e
cronograma de execução dentro dos prazos previstos nas Normas Internas do Programa). A
banca examinadora disporá de 15 (quinze) minutos por candidato para realização da entrevista.
Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local da defesa após o horário marcado
para o início.
5.1.5. Análise de currículo
A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A documentação
comprobatória referente ao conteúdo do currículo deverá ser apresentada impressa (cópia
simples) pelos candidatos no dia e horário indicados para entrevista e análise da proposta de
pesquisa. O currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e profissionais
desenvolvidas pelo candidato, de acordo com o ANEXO 1.
6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR
6.1. Candidatos residentes no exterior poderão substituir a prova escrita e a defesa do projeto de
pesquisa por entrevista realizada através de videoconferência.
Parágrafo 1º - Para inscrição, o candidato deve apresentar: i) currículo (em português ou inglês)
e ii) proposta de pesquisa (máximo de 5 páginas), contendo objetivos do futuro projeto,
metodologia e descrição da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto.
Parágrafo 2º - As entrevistas por meio de videoconferência ocorrerão em datas divulgadas por
ocasião da divulgação do resultado das inscrições. O candidato será arguido pela banca em
português, sendo que este poderá optar por responder em português, inglês ou espanhol. As
entrevistas terão como objetivo avaliar o conteúdo das propostas de pesquisa e o conhecimento
específico relacionado aos temas previstos no item 5.1.2, do presente edital. Serão considerados
desclassificados os candidatos cuja nota for inferior a 5,0 (cinco) (desempenho mínimo
satisfatório, demonstrando capacidade para enfrentar problemas simples relacionados à área do
Programa de Pós-graduação em Biossistemas).

5
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Parágrafo 3º - Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o
processo seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as
aulas das disciplinas do programa serão ministradas em português.
Parágrafo 4º - Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação
necessária para inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4.
7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
7.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
I.
Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital;
II.
Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da
seleção;
III.
Não estiver presente para a realização das provas escritas na data, horário e local
especificados;
IV.

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

8. DO RESULTADO
8.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 5,0 (cinco) (desempenho mínimo satisfatório).
8.2. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à
seguinte ordem:
1. Maior nota na prova escrita de conteúdo específico.
2. Maior nota na avaliação de currículo.
3. Maior nota na entrevista/arguição.
8.3. O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme
item 3). O resultado será publicado na página do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
na internet, no endereço (http:// biossistemas.ufabc.edu.br).
9. DOS RECURSOS
9.1. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE
para
o
e-mail
institucional
do
Programa
(ppg.biossistemas@ufabc.edu.br). Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do
aqui indicado, não serão acatadas.
10. DA MATRÍCULA
6
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10.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria
de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em
local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html.
10.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do procurador.
10.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os
documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as
solicitações e observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2016.
11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
11.1. Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as
solicitarem assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de
inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do
Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições
previstas no item 3 deste Edital.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas.
12.2. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o
Regimento dos Programas de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de
Pós-Graduação em Biossistemas da Universidade Federal do ABC (disponíveis em:
http://biossistemas.ufabc.edu.br).
12.3. Os candidatos aprovados neste processo seletivo (estrangeiros ou brasileiros), cujo título
de graduação tenha sido obtido no Exterior, deverão apresentar protocolo de pedido de
revalidação desse diploma até o início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa.
12.4. A aprovação do candidato está condicionada à disponibilidade de orientadores no tema de
pesquisa pretendido.
12.5. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa
de Pós-Graduação em Biossistemas (http://biossistemas.ufabc.edu.br).
12.6. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
coordenacaopgbis@gmail.com.
Daniele Ribeiro de Araujo
Siape 1675708
Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
7
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ANEXO 1
Itens considerados para avaliação do currículo:
Formação acadêmica
- Graduação
- Pós-Graduação - Mestrado
- Especialização, aperfeiçoamento ou equivalente na área de conhecimento, ou em área
correlata, do Programa de Pós-Graduação em Biossistemas
- Monitoria
- Bolsas oficiais de iniciação científica, pesquisa ou estágio
- Estágios profissionais em áreas correlatas ao Programa de PG Biossistemas
- Participação em Programas extracurriculares relacionados aos temas do PG Biossistemas
Produção Científica
- Artigos relacionados à área de conhecimento do Programa, publicado ou aceito para
publicação em periódicos científicos indexados
- Livros completos ou capítulos de livros relacionados à área de conhecimento do Programa
publicado por editoras com rigoroso corpo assessor (Universitárias ou Internacionais)
- Apresentação de trabalhos e publicação de trabalhos completos, na área de conhecimento do
Programa ou área correlata, em anais de congressos ou simpósios
- Apresentação de trabalhos e publicação de resumos, na área de conhecimento do Programa ou
área correlata, em anais de congressos ou simpósios
- Proferir palestras, seminários, conferências e participar de mesas redondas, na área de
conhecimento do Programa ou área correlata
- Prêmios e menções honrosas obtidas em eventos científicos
Atividades didáticas
- Disciplinas ministradas no ensino superior e no ensino fundamental/médio
- Mini-cursos ministrados em congressos, simpósios e outros eventos científicos
Formação profissional
- Experiência profissional em áreas correlatas ao Programa.
8

Boletim de Serviço n° 491 - 4 de setembro de 2015

Página 21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-reitoria de Pós-graduação
Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580
ppgebm@ufabc.edu.br

EDITAL Nº 002/2015
(publicado no Boletim de Serviço nº 491 de 04 de setembro de 2015)
Normas do Processo Seletivo para o Programa de
Pós-graduação em Engenharia Biomédica, referente
ao ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 2016.
O Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no
Curso de Mestrado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o mês de fevereiro de
2016 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A Comissão de Seleção, responsável pela condução do processo, foi definida através da
Portaria nº 033/2014_PROPG_DAP, publicada no Boletim de Serviço nº 404 de 19 de
setembro de 2014.
1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos devem comprovar a conclusão de
curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou então a previsão de sua conclusão até a
data de matrícula no Programa, por meio de encaminhamento do documento na solicitação de
inscrição (item 4).
1.3. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações
adicionais do item 6. "Candidatos residentes no exterior".
1.4. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Programa de Pósgraduação em Engenharia Biomédica da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao
quadro de orientadores permanentes ou colaboradores, cadastrados no Programa conforme a
página do programa http://ebm.ufabc.edu.br/pos-graduacao/orientadores/, com ciência
manifesta do respectivo orientador por meio de sua assinatura no formulário de inscrição (ver
item 4.1).
1.5. Todos os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória da proficiência em
língua inglesa no momento da inscrição ou, então, solicitar sua inscrição para a prova de
proficiência em língua inglesa (ver itens 2, 4 e 5.1.2).
1.6. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita em português sem
consulta; (2) entrevista e (3) análise do currículo Lattes comprovado.
1.7. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
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2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das
aulas para o primeiro quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir:
Prazo de inscrição

08 de setembro de 2015 a 08 de outubro
de 2015
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 20 de outubro de 2015
(com os motivos) (I)
Prazo para recurso das inscrições indeferidas (I) 21 a 25 de outubro de 2015
Resultado dos recursos das inscrições (I)
29 de outubro de 2015
Processo de classificação envolvendo: prova 09 de novembro a 11 de novembro de
proficiência de leitura em língua inglesa; prova 2015, em locais e horários a serem
escrita; entrevista e análise de currículo.
divulgados no resultado das inscrições.
Divulgação do resultado parcial (II)
12 de novembro de 2015
Prazo para recurso do resultado parcial (II)
13 de novembro de 2015 a 17 de
novembro de 2015
Divulgação do resultado parcial (III)
19 de novembro de 2015.
Prazo para recurso do resultado parcial (III)
20 de novembro de 2015 a 24 de
novembro de 2015
Divulgação do resultado final
26 de novembro de 2015
Matrícula
Ver calendário da PROPG
Início das aulas
Ver calendário da PROPG
3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1. Serão oferecidas 15 (quinze) vagas para o Curso de Mestrado em Engenharia Biomédica.
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 encaminhar pelo e-mail de
inscrição as cópias dos documentos listados abaixo, conforme a solicitação. A falta de qualquer
desses documentos e do atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento da
inscrição.
I. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato e pelo orientador (disponível em
http://propg.ufabc.edu.br/formulario - item Ficha de Inscrição);
II. Cópias dos documentos de identidade do candidato;
- RG e CPF, para brasileiros;
- RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do
passaporte das páginas que contenham os dados pessoais e possíveis “vistos” de viagem);
III. Cópia do histórico escolar da graduação para a inscrição. Para a entrevista apresentar o
histórico escolar completo (que contenha reprovações quando existam);
2
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IV. Cópia do histórico escolar de curso de mestrado e/ou do doutorado (caso possua o título de
mestre ou doutor de algum programa);
V. Cópia do Currículo Lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br), sendo que a documentação
comprobatória deverá ser entregue no dia prova escrita, antes do início da mesma;
VI. Pré-Projeto de pesquisa, com 5 a 10 (cinco a dez) páginas em espaço simples, contendo:
Nome do candidato; Título; Resumo (máximo de 10 linhas); Contextualização; Justificativa e
Relevância para o Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica; Objetivos; Material
e Método; Infraestrutura necessária; Cronograma e Referências bibliográficas;
VII. Documentação comprobatória de proficiência em língua inglesa ou, na falta desta,
solicitação para realização do exame de proficiência em língua inglesa no próprio formulário de
inscrição (ver itens 4.1.I e 5.1.2).
VIII – Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua
conclusão até a data de matrícula no Programa.
IX - O Diploma de graduação obtido em Programa no exterior não necessita ter a sua
revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo
Seletivo.
X. Carta descrevendo seus interesses específicos em pesquisa.
XI. Termo de aceite do orientador disponível em http://propg.ufabc.edu.br/formulario/ - Aceite
de orientação.
XII. Carta de solicitação de prova escrita geral em inglês, caso necessário.
XIII. Termo de aceite das normas assinado pelo
http://propg.ufabc.edu.br/formulario/ - Aceite de normas

aluno

disponível

em

em

4.2. Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades
especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem enviar
atestado médico ou comprovação.
I – A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo
(conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade dos
mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao
candidato via e-mail.
4.3. Cada um dos documentos citados (item I a XIII) deverá ser enviado em PDF, em um único
arquivo compactado (.zip – com no máximo 5Mb), para o e-mail ppgebm@ufabc.edu.br com
assunto: “Inscrição – PG. - nome completo do candidato”. Uma vez recebido o e-mail pela
UFABC, o candidato receberá confirmação desse recebimento, SEM confirmação quanto
a validação dos documentos anexados.
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. Dos Critérios de Seleção
3
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O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica
é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do Programa (ver
item 1.1). Os critérios de seleção e classificação são baseados em:
I.

Prova escrita geral em português;

II.

Prova de proficiência de leitura da língua inglesa;

III.
Entrevista (inclui análise e defesa do projeto de pesquisa, dos comprovantes referentes
ao currículo Lattes, bem como do histórico escolar);
IV.

Análise do currículo Lattes.

5.1.1. Prova escrita geral:
I - O exame escrito será constituído por um conjunto de questões dissertativas e de múltipla
escolha sobre conceitos relacionados à Engenharia Biomédica e sobre conceitos básicos de
matemática e ciências biológicas. A prova será redigida em português e deverá ser respondida
em português. Caso o candidato necessite que a prova seja redigida e respondida em inglês, o
candidato deve apresentar a carta do item 4.1.XII, com a solicitação.
II - A bibliografia sugerida para a prova escrita e os respectivos tópicos a serem abordados
estão disponíveis na página http://ebm.ufabc.edu.br/pos-graduacao/processo-primeira-entrada2016/.
III - O exame escrito tem caráter eliminatório e classificatório, 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. A nota mínima para aprovação é 5,0 (cinco).
IV - A prova será composta por 8 (oito) questões de múltipla escolha de matemática básica, 8
(oito) questões de múltipla escolha de ciências biológica e 1 (uma) questão dissertativa sobre a
área de engenharia biomédica e/ou projeto de pesquisa. O candidato terá 2 (duas) horas e 15
(quinze) minutos para resolver e entregar a prova.
V - Serão desclassificados os candidatos que não atingirem uma pontuação mínima de 3,0 (três)
questões de matemática e não atingirem uma pontuação mínima de 3,0 (três) questões de
ciências biológicas.
VI - Serão desclassificados os candidatos que chegarem atrasados no local da prova escrita.
VII - Não haverá revisão da prova.
VIII – Após a prova escrita geral será feito o sorteio da ordem das entrevistas na presença dos
candidatos.
5.1.2. Prova de proficiência em língua estrangeira (inglês)
I -Os candidatos deverão realizar exame de proficiência em língua estrangeira –inglês, após a
prova escrita. O exame de inglês será constituído por tradução e interpretação de textos da área
de Engenharia Biomédica do inglês para o português,
bem como da redação em inglês. Caso o candidato possua comprovante de proficiência em
língua estrangeira (inglês) deverá apresentá-lo junto aos documentos de inscrição e este deverá
4
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ter como data limite de 5 (cinco) anos anteriores à data da inscrição, ou comprovar a
naturalidade em país de língua inglesa e exame de proficiência em português. Serão aceitos
como comprovantes de proficiência:
▪TOEFL (Test of English as a Foreign Language), teste com o resultado mínimo de 79-80
pontos se executado pela Internet, e de 213 pontos se por computador ou de 550 pontos se em
papel;
▪IELTS (International English Language Test), com o mínimo de 6,0 pontos.
II - A prova de proficiência só será válida para a comprovação de proficiência para o presente
edital, não podendo ser considerada para outros fins.
III - O candidato terá 60 (sessenta) minutos para responder as questões da prova de proficiência
em inglês
5.1.3. Análise de currículo Lattes
A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A documentação
comprobatória referente ao conteúdo do currículo deverá ser apresentada no dia da prova
escrita geral, antes do início da mesma em cópia impressa (cópia simples) pelos candidatos.
O curriculum vitae será avaliado considerando-se a Formação Acadêmica Complementar
(FAC), Atuação Profissional (AP), Produção Científica e Tecnológica (PCT) e Atividades de
Extensão (AE) de acordo com os critérios especificados nos quadros 1, 2, 3 e 4.
A Pontuação Final do curriculum vitae (PFCV) segue a fórmula:
PFCV= ((4 x FAC ) + (4 x AP) + (4 x PCT) + (2 x AE )) / 14
Quadro 1: Formação Acadêmica (FAC)
Peso 4,0 (Pontuação máxima: 10,0)
Atividade
Iniciação Científica, Tecnológica, PET ou Extensão
com bolsa*
Iniciação Científica, Tecnológica, PET ou Extensão
sem bolsa*
Curso de Aperfeiçoamento (mínimo de 240h)
Curso de Especialização com monografia (mínimo
de 360h)
Residência com no mínimo 360h

Nota
1,5 por semestre (máximo 9,0)
1,0 por semestre (máximo 6,0)
1,0 por curso (máximo 2,0)
1,5 (máximo 3,0)
1,5 (máximo 3,0)

* Iniciação Científica, Tecnológica, PET (Programa de Educação Tutorial) ou de Extensão com
bolsa de agências de fomento será aceita se comprovada através de documento oficial das PróReitorias competentes, ou órgãos correspondentes, ou da agência financiadora. Será aceita, no
caso de haver produção científica no período referido, carta oficial do orientador explicitando o
vínculo.
Quadro 2: Atuação Profissional (AP)
Peso 4,0 (Pontuação máxima: 10,0)
5
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Atividade
Estágio Curricular na área de Engenharia
Biomédica
Estágio Curricular em áreas afins
Monitoria
Atuação Profissional em nível superior na área de
Engenharia Biomédica
Atuação Profissional em nível superior em áreas
afins
Professor de terceiro grau na área de Engenharia
Biomédica
Professor de terceiro grau em áreas afins
Professor de segundo grau

Nota
1,0 por semestre (máximo 6,0)
0,75 por semestre (máximo 4,5)
0,50 por disciplina (máximo 2,0)
1,0 por semestre de atuação (máximo
6,0)
0,75 por ano de atuação (máximo 4,5)
1,0 por semestre (máximo 6,0)
0,75 por semestre (máximo 4,5)
0,5 por semestre (máximo de 3,0)

Quadro 3 : Produção Científica e Tecnológica na área nos últimos cinco anos (PCT)
Peso 4,0 (Pontuação máxima: 15,0)
Produção Científica ou Tecnológica
Resumo simples em evento local ou regional
Resumo simples em evento nacional
Resumo simples em evento internacional
Resumo expandido em evento local ou regional
Resumo expandido em evento nacional
Resumo expandido em evento internacional
Trabalho completo em evento nacional
Trabalho completo em evento internacional (ISSN)
Artigo completo publicado em periódico científico
indexado
Publicação de capítulos de livros ou livros com
ISBN, por Editora com Conselho Editorial
Desenvolvimento de trabalho com Patente ou
software registrado no INPI
Prêmio Acadêmico de âmbito Nacional ou
Internacional

Nota
0,50 (máximo 1,5)
1,0 (máximo 3,0)
1,50 (máximo 4,50)
1,5 (máximo 4,50)
2,0 (máximo 6,0)
3,0 (máximo 9,0)
3,0 (máximo 9,0)
4,0 (máximo 12,0)
5,0 (máximo 15,0)
4,0 (máximo 12,0)
5,0 (máximo 15,0)
2,0 (máximo 6,0)

Quadro 4: Atividades de Extensão (AE)
Peso 2,0 (Pontuação máxima: 10,0)
Atividade
Nota
Participação em cursos na área de Engenharia 0,25 (máximo 1,0)
Biomédica ou em áreas afins (<16h)
Participação em cursos na área de Engenharia 0,5 por curso (máximo 2,50)
Biomédica ou em áreas afins ou em disciplinas de
6
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pós-graduação (entre 16 e 80hs)
Participação em cursos na área de Engenharia
Biomédica ou em áreas afins (81h-119h)
Participação em cursos na área de Engenharia
Biomédica ou em áreas afins (>=120h)
Participação em eventos na área ou em áreas afins
Palestrante ou apresentação oral em eventos
científicos e de extensão
Professor de minicurso na área de Engenharia
Biomédica ou áreas afins
Comissão organizadora de eventos científicos ou de
extensão

1,0 por curso (máximo 3,0)
1,5 por curso (máximo 4,5)
0,25 por evento (máximo 1,0)
1,0 por evento (máximo 3,0)
1,0 por participação (máximo 3,0)
1,0 por comissão (máximo 2,0)

5.1.4. Entrevista
Os candidatos selecionados serão arguidos por uma banca examinadora, indicada pela
Comissão de Seleção, sobre questões referentes ao seu pré-projeto de pesquisa, aos seus
interesses de pesquisa na área de Engenharia Biomédica e ao seu percurso acadêmico. A banca
examinadora disporá de até20 (vinte) minutos para realização da entrevista. A entrevista é de
carácter classificatório conferindo até 10 (dez) pontos. Na entrevista o candidato será arguido
quanto ao histórico escolar completo (que contenha reprovações quando existam), bem como à
documentação comprobatória referente ao conteúdo do currículo Lattes.
6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR
6.1. Candidatos residentes no exterior deverão comparecer pessoalmente para realizar as etapas
do processo seletivo.
Parágrafo 1º - Caso o candidato não consiga apresentar Currículo Lattes atualizado
(www.lattes.cnpq.br), o mesmo poderá apresentar um Currículo que inclua os itens
considerados para avaliação, conforme estabelecido no item 5.1.3, sendo que a documentação
comprobatória deverá ser apresentada em cópia impressa simples no dia e horário indicados;
Parágrafo 2º - O pré-projeto de pesquisa e o currículo podem ser apresentados em português ou
inglês, conforme itens 4.1.VI e 4.1.V respectivamente.
Parágrafo 3º - Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o
processo seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as
aulas das disciplinas do programa serão ministradas em português.
Parágrafo 4º- .Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação
necessária para inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4.
7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
7.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
7
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I.
Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital;
II.
Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da
seleção;
III.
Não estiver presente para a realização da prova escrita na data, horário e local
especificado;
IV.

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

7.2 A nota final do candidato segue a fórmula:
Nota final = (Pontuação Final do curriculum vitae (PFCV) + Entrevista + Prova escrita geral)
/3.
8. DO RESULTADO
8.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 5,0 (cinco) (desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade para
enfrentar problemas simples relacionados à área do Programa).
8.2. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à
seguinte ordem:
1. Maior nota na prova escrita.
2. Maior nota na avaliação de currículo Lattes.
8.3. O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme
item 3). O resultado será publicado na página do Programa de Pós-graduação em Engenharia
Biomédica. na internet, no endereço http://ebm.ufabc.edu.br/pos-graduacao/processo-primeiraentrada-2016/.
9. DOS RECURSOS
9.1. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (ppgebm@ufabc.edu.br).
Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas.
10. DA MATRÍCULA
10.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria
de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em
local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.
10.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do procurador.
8
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10.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os
documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas, bem como atender as
solicitações e observar as informações que nele constam para o primeiro quadrimestre de 2016.
11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
11.1. Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as
solicitarem assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de
inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do
Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições
previstas no item 7 deste Edital. Recomendamos que todos os candidatos, com exceção aos que
têm algum impedimento legal, que solicitem bolsas de estudo às agências de fomento após
matrícula no Programa.
11.2. O candidato aprovado e que, no ato da matrícula fizer jus a uma Bolsa de Estudo da
UFABC, deverá abrir uma conta-corrente em que seja obrigatoriamente o titular da mesma,
exclusivamente no Banco do Brasil, entregando, quando da matrícula, original e cópia do
cabeçalho do extrato da mesma, onde constam todos os dados da referida conta.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-graduação em Engenharia Biomédica.
12.2. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o
Regimento dos Cursos de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de
Pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade Federal do ABC (disponíveis em:
http://propg.ufabc.edu.br/legislacao/ e http://ebm.ufabc.edu.br/pos-graduacao/legislacao/).
12.3. A aprovação do candidato está condicionada à disponibilidade de orientadores no tema de
pesquisa pretendido.
12.4. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa
de Pós-graduação em Engenharia Biomédica. (http://ebm.ufabc.edu.br/pos-graduacao/processoprimeira-entrada-2016/).
12.6. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
ppgebm@ufabc.edu.br .
Ana Carolina Quirino Simões
Siape 1732829
Comissão de Seleção do Programa de Pós-graduação
em Engenharia Biomédica.
9
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação Ciencias Humanas e Sociais
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580
EDITAL Nº 02/2015
Normas do Processo Seletivo para o Programa de PósGraduação em Ciências Humanas e Sociais – Curso de
Doutorado Acadêmico “Stricto Sensu”, referente ao
ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 2.016.
O Programa de Pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do
ABC - UFABC torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para
ingresso no Doutorado Acadêmico “Stricto Sensu” com início previsto para fevereiro de 2016,
nas seguintes linhas de pesquisa:
Linha de Pesquisa

Ênfase

1. Estado, Políticas Públicas e

Análise das instituições políticas, sociais e os diversos
atores envolvidos no processo de produção, implementação
e avaliação de políticas públicas.

Sociedade Civil.

2. Economia, Desenvolvimento Questões que afetam o processo de desenvolvimento
e Sociedade.
socioeconômico, com destaque para as estratégias de
desenvolvimento sustentável e para os aspectos sistêmicos
do processo de inovação tecnológica.
3. Cultura, Comunicação e
Dinâmica Social.

Investigação de como se processam as práticas sociais e
culturais dos diferentes sujeitos e grupos que coexistem na
contemporaneidade marcada pela interculturalidade,
hibridez e pluralidade.

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 de mestrado reconhecido pelo MEC, em qualquer
área de conhecimento, até a data da matrícula no Programa.
1.2. A seleção dos candidatos será realizada a partir da avaliação de projeto de pesquisa, análise
do currículo lattes e realização de entrevista, que incluirá a análise dos trabalhos apresentados,
histórico e dissertação de mestrado.
1.3. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
1.4. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção nomeada pela Coordenação
do Programa de Ciências Humanas e Sociais.
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2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das
aulas para o 1º quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir:
Prazo de inscrição
Divulgação das inscrições homologadas
Prazo para recurso das inscrições
indeferidas
Resultado dos recursos das inscrições
Avaliação de projeto de pesquisa
Divulgação dos aprovados para a fase de
entrevistas
Prazo para recurso da avaliação de
projeto de pesquisa
Divulgação resultados recursos e
horários das entrevistas
Análise e pontuação dos itens do
Currículo Lattes
Entrevistas
Divulgação do resultado
Recursos Finais
Divulgação dos resultados dos recursos,
homologação do resultado do processo
seletivo e divulgação dos aprovados
Matrícula
Início das aulas

05/09 a 04/10
09/10
10/10 a 14/10
16/10
19/10 a 23/10
28/10
29/10 a 03/11
06/11
28/10 a 06/11
09 e 10/11
12/11
13, 14, 15, 16 e 17/11
25/11
data a ser divulgada
data a ser divulgada

3. DAS VAGAS OFERECIDAS E DO ACRÉSCIMO DE VAGAS PARA CANDIDATOS
NEGROS/AS E INDÍGENAS
I - Serão acrescentados 30% das vagas no curso de Doutorado para candidatos/as
autodeclarados/as negros/as ou indígenas que atingirem a nota mínima em todas as fases
eliminatórias do processo seletivo.
II - A nota mínima 5,0 (cinco) é exigida para todas as fases eliminatórias deste processo
seletivo e é exigida de todos os candidatos (cotistas ou não).
III - Serão considerados/as negros/as candidatos/as autodeclarados/as e socialmente
reconhecidos/as como tal e incluídos/as nas categorias de pretos e pardos, segundo a
classificação IBGE.
IV- Serão considerados indígenas candidatos/as autodeclarados/as e socialmente
reconhecidos/as como tal e incluídos/as nesta categoria, segundo a classificação IBGE.
V - A adesão ao programa se dará de forma voluntária por meio do preenchimento de
autodeclaração (Anexo 4 deste Edital).
2
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VI - Os/as candidatos/as inscritos no programa de ações afirmativas ficam submetidos aos
critérios de avaliação descritos no Edital de Seleção.
VII - No caso de não haver candidatos/as aprovadas no programa de ações afirmativas, as vagas
descritas no Item 1 poderão ser preenchidos por candidatos classificados na lista de
concorrência geral.
VIII - A Comissão de Seleção comporá uma lista de candidatos/as autodeclarados/as negros/as
e/ou indígenas, homologada e publicada no site do PCHS.
IX - Serão aprovados para a segunda fase do processo seletivo até, no máximo, o dobro de
candidatos relativo ao número de vagas existentes para este programa, segundo a ordem de
classificação.
X - Os candidatos inscritos no programa de ações afirmativas que estiverem classificados para
a 2a fase do processo seletivo dentro da classificação geral, não serão relacionados na lista de
classificados para a 2a fase destinada aos candidatos inscritos no programa de ações
afirmativas.
XI - As vagas oferecidas para o curso de Doutorado para a concorrência geral são 10 (dez) e as
vagas acrescentadas para os candidatos autodeclarados negros/indígenas são 3 (três).
XII - De acordo com o disposto nos itens IX e XI serão aprovados para a 2a fase do processo
seletivo até, no máximo, 20 (vinte) candidatos na listagem de classificação geral e 06 (seis)
candidatos inscritos no programa de ações afirmativas.
XIII - A classificação final considerará os critérios dispostos no Edital, considerando a nota
mínima para aprovação na fase de entrevistas.
XIV - Serão considerados aprovados na classificação final os candidatos que tiverem a melhor
classificação, até o número de vagas existentes, considerando a somatória das notas nas três
fases do processo seletivo (avaliação de projeto, análise de currículo e entrevista).
XV - A classificação de que trata o item XIV considerará o número de vagas para a
concorrência geral, 10 (dez), e o número de vagas reservadas para os candidatos inscritos no
programa de ações afirmativas, 3 (três).
XVI - Os candidatos inscritos no programa de ações afirmativas que estiverem classificados na
listagem relativa à concorrência geral, não serão relacionados na listagem final destinada aos
inscritos no referido programa.
XVII - Em caso de empate em todas as fases deste processo seletivo (da classificação da 1º para
a 2º fase e na classificação final) serão considerados os seguintes critérios de desempate
sequencial e eliminatório:
-1º. Número de publicações de artigos em revistas acadêmicas, ponderado de acordo com a
classificação no Qualis Capes do Comitê Interdisciplinar.
- 2º. Número de publicações de livro completo (como autor).
- 3º. Número de publicações de capítulos de livros
- 4º. Participação em eventos com a publicação de trabalho completo em Anais.
3
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- 5º. Organização de livros.
- 6º. Participação em congressos, seminários, simpósios com apresentação de trabalho.
- 7º. Participação em congressos, seminários, simpósios.
XVIII - Os resultados finais serão publicados no mesmo dia, hora e local em duas listas
separadas, inclusive lista de espera.
XIX - O número de vagas destinado ao “Programa de Cotas” será informado anualmente no
Edital de Seleção.
XX - Os casos omissos serão resolvidos pela comissão de Seleção, ouvida a Coordenação do
Programa.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
I. Formulário de inscrição devidamente preenchido e assinado, disponível no sítio do
Programa de Pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais http://pchs.ufabc.edu.br/, arquivo
denominado “Ficha de Inscrição-Processo Seletivo PCHS 2016”;
II. Uma cópia do currículo Lattes do CNPq (disponível no site http://lattes.cnpq.br/);
III. Uma cópia do projeto de pesquisa, com indicação da linha de pesquisa e afinidade
temática com os docentes do programa (anexo 5).
IV. Cópia simples do documento de identidade (para brasileiros ou residentes permanentes),
RNE ou passaporte (no caso de estrangeiros);
V. Cópia simples do Cadastro de Pessoa Física (CPF);
VI. Cópia simples do diploma de graduação.
VII. Cópia simples de diploma ou certificado de conclusão de mestrado ou declaração de data
prevista para defesa de dissertação até janeiro de 2016.
VIII. Cópia simples do Histórico do Mestrado.
IX. Cópia simples da Ata de Defesa do Mestrado.
X. Cópia da dissertação de Mestrado.
XI. Cópia dos trabalhos acadêmicos para análise conforme item II do Artigo 5.1 e Anexo 6
deste Edital.
XII. Os diplomas obtidos no exterior deverão ser revalidados na UFABC.
Parágrafo único: Os documentos citados deverão ser enviados em formato digital, em um
único arquivo compactado (formato ZIP), para o e-mail “ selecao.chs.2016@gmail.com”, até
às 23 horas e 59 minutos (HORÁRIO DE BRASÍLIA) do dia 04/10/2015. O assunto da
mensagem deve ser: “Inscrição/Doutorado/CHS/Linha XX - nome completo do
candidato”. Sendo que “Linha XX” se refere ao número da linha (1, 2 ou 3) à qual o
candidato se inscreverá.
4
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4.2. Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades
especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem enviar
atestado médico ou comprovação.
I – A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo
(conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade dos
mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao
candidato via e-mail.
4.3. O projeto de pesquisa deverá obedecer aos seguintes requisitos:
- Formatação conforme os padrões e regras para trabalhos acadêmicos da ABNT (Associação
Brasileira de Normas Técnicas);
- Estrutura: capa; resumo; introdução; objetivos; justificativa; metodologia; cronograma
preliminar; e bibliografia;
- Indicação, na capa, da Linha de Pesquisa do curso e tema de pesquisa (de acordo com anexo
6) no qual pretende inserir o seu projeto;
- O projeto de pesquisa deve ter o tamanho máximo de 25.000 caracteres, incluindo espaços.
4.4. Inscrições encaminhadas fora de prazo, fora dos padrões acima ou com documentação
incompleta não serão homologadas.
4.5. O resultado das inscrições, com a homologação ou não das candidaturas, será publicado no
sítio http://pchs.ufabc.edu.br.
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. A seleção de candidatos para o Doutorado em Ciências Humanas e Sociais considerará o
mérito acadêmico dos candidatos e se fundamentará na avaliação dos seguintes aspectos:
I. Avaliação do projeto de pesquisa, de caráter eliminatório e classificatório, com nota mínima
5,0 (Cinco).
II. Análise do Currículo Lattes e pontuação dos itens do currículo de acordo com a tabela e com
as condições definidas no Anexo 6 deste Edital, de caráter classificatório.
III. Entrevista, incluindo análise do histórico do mestrado (artigo 4, item VIII deste Edital), da
dissertação (Artigo 4, item X, deste Edital) e dos trabalhos encaminhados pelo candidato
(Artigo 4, item XI deste Edital) e arguição sobre o projeto de pesquisa. A Entrevista tem caráter
eliminatório e classificatório (apenas para os candidatos pré-aprovados nas etapas anteriores),
com nota mínima 5,0 (Cinco).
IV. Disponibilidade de orientadores habilitados para a temática de pesquisa.
V. As notas mínimas de que tratam os itens I e III e a pontuação de que trata o item II do
parágrafo 5.1 obedecem a uma escala de 0 (zero) a 10 (dez).
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Parágrafo Único: Apenas os candidatos aprovados na avaliação do projeto de pesquisa terão
o Currículo Lattes analisado e pontuado e serão convocados para a entrevista segundo os
critérios descritos no Artigo 3 deste Edital.
6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
6.1. O projeto de pesquisa será avaliado considerando os seguintes critérios:
I. Adequação e relevância à proposta interdisciplinar do Programa, à respectiva Linha de
Pesquisa e aos temas de pesquisa dos docentes, conforme Anexo 6 deste Edital;
II. Fundamentação teórica e bibliografia consistentes com o objeto de pesquisa proposto;
III. Pertinência dos objetivos em relação à fundamentação teórica;
IV. Hipótese.
V. Pertinência dos métodos e prazos em relação aos objetivos.
6.2. A pontuação do currículo lattes, de caráter classificatório, obedecerá aos critérios
estabelecidos no Anexo 6 deste Edital.
6.3 A entrevista, de caráter classificatório e eliminatório, será realizada pela Comissão de
Seleção e incluirá os itens mencionados no item III do Artigo 5.1 deste Edital, além de outras
questões acadêmicas e profissionais que a Comissão considere relevantes.
6.4. Apenas os candidatos aprovados na 1º fase (avaliação de projetos) terão o currículo
analisado/pontuado e participarão da fase de entrevistas, conforme critérios do número de
vagas e de aprovação para a 2º fase descritos no Artigo 3 deste Edital.
6.5. A avaliação do projeto de pesquisa, do currículo Lattes e a entrevistas serão realizadas
pela Comissão de Seleção.
Parágrafo Único: Será eliminado do processo seletivo o candidato que apresentar um projeto
de pesquisa incompatível com a lista de temáticas de pesquisas dos docentes credenciados no
programa e habilitados para orientar no curso de Doutorado, conforme Anexo 5 deste Edital.
6.6. As datas, horários e instruções específicas sobre os processos de avaliação e seleção serão
divulgados na página eletrônica do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e
Sociais (http://pchs.ufabc.edu.br).
Parágrafo único: Os candidatos convocados à entrevista deverão levar cópia dos
documentos e certificados comprobatórios das atividades descritas no currículo Lattes.
6.7. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
1. Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da seleção;
2. Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
edital;
3. Não comparecer pontualmente nas datas e horários determinados de qualquer etapa do
processo seletivo.
6
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4. Deixar de apresentar a documentação comprobatória dos itens curriculares pontuados,
conforme expresso no Parágrafo Único do item 6.8.
Parágrafo único: Os candidatos deverão estar nos locais designados pelo menos trinta minutos
antes do início das atividades e é de responsabilidade do candidato o acompanhamento da
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na
página eletrônica do Programa de Pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais
(http://pchs.ufabc.edu.br).
7. DO RESULTADO
7.1. As notas atribuídas em cada etapa do processo seletivo (avaliação do projeto, análise de
currículo e entrevista) serão publicadas na página do programa sem o nome dos candidatos,
com a identificação através dos 6 (seis) primeiros números do CPF.
7.2. A relação nominal dos candidatos aprovados em cada uma das fases do processo seletivo
não será acompanhada da respectiva nota dos candidatos.
7.3. Participarão das etapas de análise de currículo e de entrevistas, apenas os candidatos préaprovados na fase de análise de projetos, conforme parágrafo único do item 5.1.
7.4. O resultado final dos candidatos aprovados será publicado na página do Programa de PósGraduação em Ciências Humanas e Sociais na internet, seguindo as datas previstas no
calendário do presente processo seletivo.
8. RECURSOS
8.1. Os recursos são previstos nos resultados das seguintes etapas:
1. Inscrição
2. Avaliação de Projetos
3. Divulgação do Resultado Final.
8.2. Os recursos deverão ser encaminhados no prazo estabelecido pelo calendário (item 2.1) a
partir da divulgação no site do Programa dos resultados das etapas acima. Os recursos deverão
ser encaminhados para o email ppg.chs@gmail.com, mediante o preenchimento, assinatura e o
encaminhamento dos formulários próprios, conforme modelos constantes da seção
ANEXOS.
9. DA MATRÍCULA E AULAS
9.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria
de Pós-Graduação. O local e período de matrícula serão divulgados posteriormente, na página
oficial da Pós-Graduação da UFABC (http://propg.ufabc.edu.br), sendo que os classificados
para matrícula deverão entregar todos os documentos indicados no link
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http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as solicitações e observar as
informações que nele constam.
9.2. O candidato convocado para matrícula que não a realizar em qualquer uma das chamadas e
nem apresentar justificativa dentro do prazo estipulado ou não apresentar todos os documentos
exigidos para a efetivação da matrícula dentro do prazo será automaticamente desclassificado
do processo seletivo.
9.3. As justificativas para eventuais matrículas fora do prazo devem ser encaminhadas com a
antecedência necessária à Coordenação do Programa, que julgará a pertinência da solicitação.
Parágrafo Único: Quando o candidato convocado não atender ao prazo para a realização da
matrícula a Coordenação do programa poderá convocar eventuais candidatos em lista de
espera, seguindo a ordem de classificação.
9.4. Os candidatos aprovados e matriculados poderão, a qualquer tempo e por decisão da
Coordenação do Programa de Pós-Graduação terem atividades acadêmicas e/ou de pesquisa
em quaisquer dos campus da Universidade Federal do ABC.
10. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
10.1. Os alunos que solicitarem bolsa de estudo e que indiquem a possibilidade de dedicação
exclusiva ao Programa no formulário de inscrição concorrem a bolsas de estudo concedidas
por agências de fomento e administradas pelo Programa.
Parágrafo único: A concessão de bolsas dependerá da sua disponibilidade, dos critérios da
Universidade e das agências de fomento. A condição para atribuição e manutenção das bolsas
segue normas e procedimentos definidos em Portaria própria.
11. OBRIGATORIEDADE DE LINGUA ESTRANGEIRA
11.1. O candidato deverá ter proficiência em duas línguas estrangeiras, sendo uma delas
necessariamente o inglês e a segunda língua deverá ser o espanhol.
Parágrafo único: o candidato poderá obter a validação da segunda língua que não o espanhol
se apresentar certificação de proficiência expedida por escolas de idioma reconhecidas. Serão
aceitas certificações de proficiência em francês, alemão e italiano. Caberá ao Colegiado do
Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais validar ou não a certificação
apresentada pelo candidato.
11.2. No caso da primeira língua estrangeira, o candidato deverá apresentar um comprovante
de suficiência expedido pela instituição onde o diploma de Mestrado foi obtido.
11.3. Ingressantes que não apresentarem certificado de suficiência conforme o exposto nos
itens 11.1 e 11.2 deverão realizar as provas de suficiência em inglês e em espanhol que serão
ofertadas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais na primeira
semana letiva.
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11.4. Serão ofertadas provas apenas em inglês e espanhol e a aprovação estará condicionada à
obtenção da nota mínima 7,0 (sete).
11.5. O agendamento do Exame de Qualificação só poderá ser realizado após o fornecimento
do certificado de proficiência conforme o item 11.1.
11.6. A obtenção do certificado de proficiência nos dois idiomas é de inteira responsabilidade
do aluno.
Parágrafo único. Será desligado do Programa o candidato que, tendo sido reprovado nas
provas de suficiência, não apresentar o certificado relativo ao item 11.1 até o prazo limite
estipulado pela Coordenação.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas de seleção contidas neste edital e
o prévio conhecimento dos Regulamentos da Pós-graduação da UFABC e do Curso de
Doutorado em Ciências Humanas e Sociais.
12.2 Casos omissos e não previstos neste edital serão resolvidos Comissão de Seleção, ouvida a
Coordenação do Programa.
12.3. Para informações adicionais, enviar e-mail para “ppg.chs@ufabc.edu.br”.
Camila Caldeira Nunes Dias
Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Ciências Humanas e Sociais
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ANEXO 1: Formulário para Recurso “Inscrição”

Eu,
___________________________________________________________________,
RG______________________________, CPF_________________________________,
Em consonância com as normas do edital 02/2015 do Processo Seletivo para DOUTORADO
em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, solicito a reconsideração da
decisão relativa a não-homologação de minha inscrição conforme os argumentos expostos a
seguir:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________
Nestes termos, solicito deferimento,

Santo André, _____/___________/2015
Nome:________________________________

10
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ANEXO 2: Formulário para Recurso “Avaliação de projeto”

Eu,
___________________________________________________________________,
RG_______________________________, CPF________________________________,
Em consonância com as normas do edital 02/2015 do Processo Seletivo para DOUTORADO
em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, solicito a reconsideração dos
resultados da prova Escrita, conforme os argumentos expostos a seguir:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________
Nestes termos, solicito deferimento,

Santo André, _____/___________/2015
Nome:________________________________

11
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ANEXO 3:
Formulário para Recurso “Resultado Final”
Eu,
___________________________________________________________________,
RG_____________________________, CPF_________________________________,
Em consonância com as normas do edital 02/2015 do Processo Seletivo para DOUTORADO
em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, solicito a reconsideração da
decisão relativa ao Resultado Final, conforme os argumentos expostos a seguir:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________

Nestes termos, solicito deferimento,

Santo André, _____/___________/2015
Nome:________________________________

12
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ANEXO 4:
AUTO-DECLARAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA CANDIDATOS QUE OPTAREM PELAS
VAGAS DESCRITAS NO ARTIGO 3, item I.

Eu,
___________________________________________________________________,
RG_____________________________, CPF_________________________________,
Estou ciente e concordo com as regras do edital 02/2015 do Processo Seletivo para
DOUTORADO em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC, declarandome negro/a ou indígena e sendo socialmente reconhecido/a como tal. Por esta razão, opto por
concorrer às vagas disponibilizadas aos candidatos negros.

Nestes termos, solicito deferimento,

Santo André, _____/___________/2015
Nome:________________________________

13
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ANEXO 5:
TEMAS DE PESQUISAS DOS DOCENTES – DOUTORADO

Professor(a)

Temas

Ana Keila Pinezi

Religião, laicidade e identidade; Gênero e corpo;
políticas públicas em Educação; Direitos Humanos,
relativismo e diversidade cultural. Memória coletiva.

Camila Nunes Dias

Políticas de segurança pública; sistema prisional e sócioeducativo; violência, criminalidade e crime organizado;
punição e controle social; polícias, tortura, violência
policial, grupos de extermínio. Dinâmicas criminais e
mercados ilegais em regiões fronteiriças.

Claudio Penteado

Internet, sociedade civil e políticas públicas; Mídia e
eleições; Movimentos sociais e ativismo no ciberespaço;
Mídia e lideranças políticas; Mídia e Política

Gilberto Marcos Antonio
Rodrigues

Organizações Internacionais; Direitos Humanos;
Cooperação Internacional Descentralizada; Sociedade
Civil e Organizações Internacionais.

Giorgio Romano Schutte

Política internacional; política energética; economia
brasileira contemporânea

José Blanes Sala

Regime Internacional dos Direitos Humanos; Cultura de
Paz e diálogo interreligioso; Migrações e Refugiados;
Direito Internacional Público; Processos de Integração
Regional; Ação Internacional e políticas públicas
participativas dos governos locais.

Maria Gabriela S.M.C. Marinho

Conservadorismo e Direita nos Regimes Militares.
Ciência, Tecnologia e Relações de Poder; Comunidade
Científica, Elites Acadêmicas e Autoritarismo; História
do Ensino Superior e das Instituições de Pesquisa
Biomédica. História da Medicina, das Práticas Médicas,
de Saúde e Biopoder. Comunicação e Interfaces com a
Ciência, Tecnologia e Relações de Poder
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Marilda A. Menezes

Migrações; Relações de trabalho; Família, gênero e
gerações; Memória e identidades, Sociologia e
antropologia rural

Paris Yeros

Economia política internacional; Economia política da
África; Questão agrária e sistema agro-alimentar;
Questão racial e nacionalismo; Relações Sul-Sul; Estado
e desenvolvimento

Ricardo Politi

Federalismo Fiscal; Tributação; Gastos Públicos;
Finanças Públicas

Sérgio Amadeu da Silveira

Comunicação e redes digitais; ciberpolítica e ativismo;
cibercultura; sociedade de controle, anonimato e
privacidade; políticas da sociedade informacional;
propriedade intelectual.

Sidney Jard

Políticas públicas; Instituições políticas; Processo
decisório; Política Previdenciária, Sindicalismo

Vitor Schincariol

Economia política; teoria econômica;
Desenvolvimento
sustentabilidade;

econômico;

desenvolvimento

e

História da América Latina; História do Brasil;
Economia brasileira; Economia e História Econômica
dos Estados Unidos;
História do Pensamento Econômico;
brasileira; Economia Latino-Americana.

Economia
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ANEXO 6 – Tabela de Pontuação dos itens do Currículo lattes (5.1 – item II)

Só serão pontuados os itens do currículo lattes que forem devidamente comprovados,
encaminhados na inscrição e de acordo com a tabela abaixo.
1. A pontuação dos itens do currículo lattes estará condicionada ao envio dos trabalhos
digitalizados, bem como dos certificados em caso de participação em eventos.
2. Em caso de livro completo o candidato poderá enviar apenas a capa e a folha de rosto
digitalizada.
3. Em caso de artigo em periódico com publicação online, o candidato poderá informar apenas
o link de acesso ao trabalho.
4. Em caso da docência, é de inteira responsabilidade do candidato a comprovação da
atividade mediante apresentação de declaração da instituição de ensino, com as datas
devidamente estabelecidas
5. O candidato deverá trazer cópia de todos os trabalhos no momento da entrevista, sendo
facultado à Comissão solicitá-los ao candidato.

Produção Científica e Experiência
Docente Pontuação Máxima (10,0)

Pontuação Máximo Total
Por item

• Artigos em revistas nacionais/
internacionais indexadas

0,5

6

3,0

• Trabalhos completos em anais de
eventos nacionais/ internacionais

0,25

6

1,5

• Livros completos (como autor)

1,0

2

2,0

• Capítulos em livros

0,25

4

1,0

• Exercício do Magistério no Ensino
Superior

0,5/ano

4 anos

2,0

• Exercício do Magistério
Fundamental e/ou Médio

0,25/ano

2 anos

0,5
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação Biotecnociência
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580
ppgbtc@ufabc.edu.br
EDITAL Nº 003/2015
(publicado no Boletim de Serviço nº 491, de 04 de setembro de 2015)
Normas do Processo Seletivo para o Programa
de Pós-Graduação em Biotecnociência,
referente ao ingresso no primeiro quadrimestre
do ano de 2.016.

O Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência da Universidade Federal do ABC (PPGBTC-UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para
ingresso nos Cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico stricto sensu com início previsto
para o mês de fevereiro de 2016 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de
seleção dos candidatos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, composta pelos servidores
docentes Marcella Pecora Milazzotto (Siape: 1601025 – Coordenadora do Programa) que a
presidirá, sendo seus demais membros: Fernando Carlos Giacomelli (Siape: 1762959), Jean
Jacques Bonvent (Siape: 1762438), Arnaldo Rodrigues dos Santos Júnior (Siape: 1600878),
Luciano Soares da Cruz (Siape: 1762413), Renata Simões (Siape: 1838194), Fernanda Dias da
Silva (Siape: 1941387) e Danilo da Cruz Centeno (Siape: 1831780).
1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos devem comprovar a conclusão de
curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou então a previsão de sua conclusão até a
data de matrícula no Programa, por meio de encaminhamento do documento na solicitação de
inscrição (item 4).
1.3. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações
adicionais do item 6 "Candidatos residentes no exterior".
1.4. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Programa de PósGraduação em Biotecnociência da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao quadro
de orientadores permanentes ou colaboradores, cadastrados no Programa (Anexo 1), com
ciência manifesta do respectivo orientador por meio de sua assinatura no formulário de
inscrição (ver item 4.1) e a indicação do curso (mestrado ou doutorado) no qual está requerendo
a inscrição.
1.5. Todos os candidatos deverão apresentar documentação comprobatória da proficiência em
língua inglesa no momento da inscrição ou, então, solicitar sua inscrição para a prova de
proficiência em língua inglesa.
1.6. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) análise do currículo Lattes
comprovado e (2) entrevista.
1.7. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
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2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das
aulas para o primeiro quadrimestre de 2016 é apresentado a seguir:
Prazo de inscrição
Divulgação das inscrições deferidas e
indeferidas (com os motivos)
Prazo para recurso das inscrições
indeferidas
Resultado dos recursos das inscrições
Processo de classificação envolvendo:
análise de currículo e entrevista
Divulgação do resultado parcial
Prazo para recurso do resultado parcial
Divulgação do resultado final
Matrícula
Início das aulas

10/09/2015 a 29/10/2015
30/10/2015
02 a 06/11/2015
09/11/2015
11 a 13/11/2015, em locais e horários a serem
divulgados no resultado das inscrições.
16/11/2015
17 a 21/11/2015
23/11/2015
A definir
A definir

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1. Serão oferecidas 20 (trinta) vagas para o Curso de Mestrado e 15 (trinta) vagas para o
Curso de Doutorado.
3.2. Cada docente cadastrado como membro permanente do Programa de Pós-Graduação em
Biotecnociência poderá abrir até 02 (duas) vagas para orientação de alunos de mestrado e 02
(duas) vagas para orientação de alunos de doutorado. Docentes colaboradores poderão abrir até
01 (uma) vaga para orientação de aluno de mestrado e 01 (uma) vaga para orientação de aluno
de doutorado. Quando o número de aprovados por orientador for maior que o número de vagas
disponíveis por orientador, os excedentes poderão ser selecionados caso o número de vagas
totais oferecidas por este edital não seja preenchido. Aqueles candidatos aprovados não
selecionados por excesso de candidatos poderão, então, ser selecionados, obedecendo a ordem
de classificação e aprovando-se 01 (um) candidato por orientador em cada curso (Mestrado ou
Doutorado). Este processo se repetirá até que todas as vagas disponíveis sejam preenchidas.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá encaminhar pelo e-mail de
inscrição as cópias dos documentos listados abaixo, conforme a solicitação. A falta de qualquer
desses documentos e do atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento da
inscrição.
I. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato e pelo orientador (disponível em
http://propg.ufabc.edu.br/formularios.html - item Ficha de Inscrição);
II. Cópias dos documentos de identidade do candidato;
- RG e CPF, para brasileiros;
- RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do
passaporte com as páginas que contenham os dados pessoais e possíveis vistos);
III. Cópia do histórico escolar da graduação;
2
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IV. Cópia do Currículo Lattes atualizado ou similar (www.lattes.cnpq.br), sendo que a
documentação comprobatória deverá ser apresentada em cópia impressa simples no dia e
horário indicados para entrevista;
V. Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua
conclusão até a data de matrícula no Programa.
VI. Diploma de Mestrado ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua
conclusão até a data de matrícula no Programa, para estudantes inscritos no curso de
Doutorado.
VII. O Diploma de graduação e de mestrado obtido em Programa no exterior não necessita ter a
sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo
Seletivo.
4.2. Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades
especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem enviar
atestado médico ou comprovação.
I – A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo
(conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade dos
mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao
candidato via e-mail.
4.3. Os documentos citados (item I a VII) deverão ser enviados em PDF, em um único arquivo
compactado (.zip – com no máximo 5MB), para o e-mail ppgbtc2016@gmail.com com
assunto: “Inscrição - PPGBTC - nome completo do candidato(a)”.

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. Dos Critérios de Seleção
O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência
(Cursos de MESTRADO e DOUTORADO) é elaborado e realizado pela Comissão de Seleção
constituída por docentes do Programa (ver item 1.1). Os critérios de seleção e classificação são
baseados em:
I.
Análise do currículo comprovado;
II.
Entrevista.
5.1.1. Análise de currículo
A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A documentação
comprobatória referente ao conteúdo do currículo deverá ser apresentada impressa (cópia
simples) pelos candidatos no dia e horário indicados para a entrevista. O currículo será avaliado
em relação às atividades acadêmicas e profissionais desenvolvidas pelo candidato, de acordo
com o ANEXO 2.
5.1.2. Entrevista
Os candidatos serão arguidos pelos membros da Comissão de Seleção principalmente no que se
refere a sua trajetória acadêmica e motivação para o curso de mestrado ou curso de doutorado
acadêmico na área. A banca examinadora disporá de até 15 (quinze) minutos para realização
das entrevistas.
Serão desclassificados os candidatos que chegarem ao local da defesa depois do horário
marcado para o início.
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6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR
6.1. Candidatos residentes no exterior poderão realizar a entrevista através de videoconferência.
Parágrafo 1º - Para inscrição, o currículo poderá ser apresentado em inglês, seguindo as normas
descritas no item 4.1.
Parágrafo 2º - As entrevistas por meio de videoconferência ocorrerão em datas divulgadas por
ocasião do resultado das inscrições. O candidato será arguido pela banca em português, sendo
que este poderá optar por responder em português ou inglês.
Parágrafo 3º - Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o
processo seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as
aulas das disciplinas do programa serão ministradas em português.
Parágrafo 4º - Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação
necessária para inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4.
7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
7.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
I.
Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital;
II.
Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da
seleção;
III.
Não apresentar-se à entrevista na data, horário e local especificado.
8. DO RESULTADO
8.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 7.0 (sete) (desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade para discorrer
sobre itens relacionados à área do Programa).
8.2. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à
seguinte ordem:
1. Maior nota na avaliação de currículo.
2. Maior nota na entrevista.
8.3. O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme
item 3). O resultado será publicado na página do Programa de Pós-Graduação em
Biotecnociência na internet, no endereço (http://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia).
9. DOS RECURSOS
9.1. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail ppgbtc2016@gmail.com). Solicitações enviadas para
endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas.
10. DA MATRÍCULA
10.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria
de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em
local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/.
10.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do procurador.
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10.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os
documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/, bem como atender as
solicitações e observar as informações que nele constam para o primeiro quadrimestre de 2016.
11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
11.1. Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as
solicitarem assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de
inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do
Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições
previstas no item 3 deste Edital. Recomendamos que todos os candidatos, com exceção aos que
têm algum impedimento legal, que solicitem bolsas de estudo às agências de fomento após
matrícula no Programa.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência.
12.2. Ao se inscreverem, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o
Regimento dos Programas de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de
Pós-Graduação em Biotecnociência da Universidade Federal do ABC (disponíveis em:
http://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia).
12.3. A aprovação do candidato está condicionada à disponibilidade de orientadores no tema de
pesquisa pretendido.
12.4. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa
de Pós-Graduação em Biotecnociência (http://propg.ufabc.edu.br/biotecnociencia).
12.5. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
ppgbtc@gmail.com.

Marcella Pecora Milazzotto
Siape 1601025
Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Biotecnociência

5
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ANEXO 1
Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Biotecnociência da Universidade
Federal do ABC:
PERMANENTES
Arnaldo Rodrigues dos Santos Jr.
Danilo da Cruz Centeno
Emery Cleyton Cabral Lins
Fernanda Dias da Silva
Fernando Carlos Giacomelli
Herculano da Silva Martinho
Jean-Jacques Bonvent
Luciano Puzer
Luciano Soares da Cruz
Marcella Pecora Milazzotto
Marcelo Augusto Christoffolete
Nathalia de Setta
Patricia Aparecida da Ana
Renata Simoes
Silvia Ribeiro de Souza
Wanius José Garcia

COLABORADORES
Carlos Alberto da Silva
Felipe Chen Abrego
Hana Paula Masuda
Luciana Lasry Benchimol Reis
Marcela Sorelli Carneiro Ramos
Poliana Cardoso

6
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ANEXO 2
Itens considerados no currículo:
Formação acadêmica
- Graduação;
- Pós-Graduação – Mestrado;
- Especialização, aperfeiçoamento ou equivalente na área de conhecimento do Programa de
Pós-Graduação em Biotecnociência;
- Monitoria;
- Bolsas oficiais de iniciação científica, pesquisa ou estágio;
- Estágios profissionais em áreas correlatas ao Programa de PG Biotecnociência;
- Participação em Programas extracurriculares relacionados aos temas do PG Biotecnociência;
- Vinculo empregatício em empresas relacionados aos temas do PG Biotecnociência.
Produção Científica
- Artigos relacionados à área de conhecimento do Programa, publicado ou aceito para
publicação em periódicos científicos indexados;
- Livros completos ou capítulos de livros relacionados à área de conhecimento do Programa
publicado por editoras com rigoroso corpo assessor (Universitárias ou Internacionais);
- Apresentação de trabalhos e publicação de trabalhos completos, na área de conhecimento do
Programa ou área correlata, em anais de congressos ou simpósios;
- Apresentação de trabalhos e publicação de resumos, na área de conhecimento do Programa ou
área correlata, em anais de congressos ou simpósios;
- Proferir palestras, seminários, conferências e participar de mesas redondas, na área de
conhecimento do Programa ou área correlata.
Atividades didáticas
- Disciplinas ministradas no ensino superior e no ensino fundamental/médio;
- Mini-Programas ministrados em congressos, simpósios e outros eventos científicos.

7
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação.
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580

EDITAL Nº 003/2015
Normas do Processo Seletivo para o Programa de
Pós-Graduação em Engenharia da Informação,
referente ao ingresso no 1º quadrimestre do ano de
2016 do Curso de Doutorado.

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

09.09.15 a 18.10.15
22.10.15
23.10.15 a 27.10.15
28.10.15
Até 29.10.2015
09 e 10.11.15 em local e horário a serem
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divulgados no resultado das inscrições.
16.11.15
17.11.15 a 21.11.15
23.11.15
24.11.15 a 28.11.15
30.11.15
a ser definido
a ser definido

Divulgação do resultado parcial (1)
Prazo para recurso do resultado parcial (1)
Divulgação do resultado parcial (2)
Prazo para recurso do resultado parcial (2)
Divulgação do resultado final
Matrícula
Início das aulas
3. DAS VAGAS OFERECIDAS

3.1 Serão oferecidas 08 (dez) vagas para o Curso de Doutorado.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1 Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá encaminhar pelo e-mail de
inscrição as cópias dos documentos listados abaixo, conforme a solicitação. A falta de qualquer
desses documentos e do atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento da
inscrição.
I.
Formulário de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado na página oficial do
Programa na internet (http://posinfo.ufabc.edu.br – Link Admissão);
II.
Formulário de aceite de orientação preenchida e assinada pelo candidato e pelo
orientador, disponibilizado na página do Programa na internet (http://posinfo.ufabc.edu.br –
Link Admissão);
III.
Cópias dos documentos de identidade do candidato;
- RG e CPF, para brasileiros;
- RNE, no caso de estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceita, para inscrição, cópia do
passaporte);
IV.

Cópia do histórico escolar da graduação e mestrado;

V.

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

VI.
Cópia do Diploma de Graduação e Mestrado, ou Atestado com previsão de sua
conclusão até a data de matrícula no Programa.
VII. Duas cartas de recomendação (modelo livre) – que deverão ser enviadas para o e-mail
institucional do Programa (ppg.informacao@ufabc.edu.br), diretamente pelos recomendantes,
sem cópia ao candidato.
VIII. O Diploma de graduação ou mestrado obtido em universidade no exterior não necessita
ter a sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o
Processo Seletivo.
IX.
Pré-projeto de pesquisa que deve ter no máximo 5 (cinco) páginas. Apenas esse
documento poderá ser entregue no máximo até 29/10/2015, de acordo com o item 5.3.
2
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4.2Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades
especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem enviar
atestado médico ou comprovação. A indicação de equipamentos necessários para a realização
das etapas do Processo Seletivo (conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para
viabilizar a disponibilidade dos mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de
atendimento será comunicada ao candidato via e-mail.
4.3 Cada um dos documentos citados (item I a VIII) deverá ser enviado em PDF, em um único
arquivo compactado
(.zip
– com no máximo
5Mb), para o e-mail
selecao.inf2016.1@gmail.com com assunto: “Inscrição – Doutorado – Eng. da Informação nome completo do candidato”.
4.4 É importante que o candidato que queira usufruir de bolsa de estudos assinale esta opção no
formulário de inscrição, sendo que a opção ou não por bolsa de estudos não influirá no
processo seletivo.
4.5 Em caso de aprovação em todas as fases do processo seletivo, a opção por bolsa de estudos
exige dedicação integral e exclusiva do aluno.
4.6 Depois de efetivada a inscrição, não será aceita qualquer solicitação de alteração das
informações declaradas pelo candidato.
4.7 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Comissão de Seleção o direito de excluir do processo seletivo o
candidato que não preencher os formulários de forma completa e correta ou que fornecer dados
comprovadamente inverídicos.
4.8A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições dos candidatos que apresentarem
a documentação em conformidade com este Edital no período estipulado.
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1 Os seguintes critérios serão utilizados durante o processo de análise e seleção dos
candidatos: (1) pré-projeto de pesquisa; (2) análise de currículo e (3) entrevista.
5.2 O pré-projeto de pesquisa deve ter no máximo 5 páginas e será avaliado considerando os
seguintes critérios:
1)Adequação e relevância à proposta do Programa e à respectiva Linha de Pesquisa;
2)Fundamentação teórica e bibliografia consistentes; 3)Viabilidade dos objetivos; 4)
Adequação do problema proposto aos objetivos de uma Tese de Doutorado.
5.3 O pré-projeto de pesquisa deverá ser entregue por meio eletrônico para o e-mail
institucional do programa (ppg.informacao@ufabc.edu.br) até o dia 29 de outubro de 2015.
5.4 A entrevista, avaliação do currículo e arguição serão realizadas por uma banca de docentes
do Programa.
5.5 Os horários e instruções específicas das entrevistas serão divulgados na página eletrônica
do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação (http://posinfo.ufabc.edu.br).
3
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5.6 Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
I.
Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital;
II.
Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da
seleção;
III.

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

6. DO RESULTADO
6.1 O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme
item 3). O resultado será publicado na página do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
da Informação na internet, no endereço (http://posinfo.ufabc.edu.br).
7. DOS RECURSOS
7.1 Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE
para
o
e-mail
institucional
do
Programa
(ppg.informacao@ufabc.edu.br). Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do
aqui indicado, não serão acatadas.
8. DA MATRÍCULA
8.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria
de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em
local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html.
8.2 A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do procurador.
8.3 Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os
documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as
solicitações e observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2016.
9. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
9.1 Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as
solicitarem assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de
inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do
Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições
previstas no item 3 deste Edital.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
4
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10.1 Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação.
10.2 Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o
Regimento dos Programas de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia da Informação da Universidade Federal do ABC (disponíveis
em: http://propg.ufabc.edu.br e http://posinfo.ufabc.edu.br).
10.3 É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia da Informação (http://posinfo.ufabc.edu.br).
10.4 DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
ppg.informacao@ufabc.edu.br (institucional do Programa).

Luis Paulo Barbour Scott
(Siape 1563992)
Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia da Informação

5
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ANEXO 1
Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da
Universidade Federal do ABC.
Orientador
Aline de Oliveira Neves Panazio
E-mail: aline.panazio@ufabc.edu.br
Carlos Alberto Kamienski
E-mail: cak@ufabc.edu.br
Celso Setsuo Kurashima
E-mail: celso.kurashima@ufabc.edu.br
Filipe Ieda Fazanaro
E-mail: filipe.fazanaro@ufabc.edu.br
Francisco José Fraga da Silva
E-mail: francisco.fraga@ufabc.edu.br
Gustavo Souza Pavani
E-mail: gustavo.pavani@ufabc.edu.br
Helio Waldman
E-mail: helio.waldman@ufabc.edu.br
João Henrique Kleinschmidt
E-mail: joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br
João Ricardo Sato
E-mail: joao.sato@ufabc.edu.br
Luis Paulo Barbour Scott
E-mail: luis.scott@ufabc.edu.br
Luiz Alberto Luz de Almeida
E-mail: luiz.almeida@ufabc.edu.br
Luiz Henrique Bonani
E-mail: luiz.bonani@ufabc.edu.br
Marcelo Zanchetta do Nascimento
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
E-mail: marcelo.nascimento@ufabc.edu.br
Marcio Eisencraft
Universidade de São Paulo – USP
E-mail: marcio.eisencraft@ufabc.edu.br
Murilo Bellezoni Loiola
E-mail: murilo.loiola@ufabc.edu.br
Nunzio Marco Torrisi
E-mail: nunzio.torrisi@ufabc.edu.br
Ricardo Suyama
E-mail: ricardo.suyama@ufabc.edu.br

Linha de pesquisa principal
Processamento de Sinais em
Comunicações
Redes de Comunicação
Processamento de Sinais Audiovisuais
Processamento de Sinais em
Comunicações
Processamento de Sinais Audiovisuais
Redes de Comunicação
Redes de Comunicação
Redes de Comunicação
Inteligência Artificial
Inteligência Artificial
Processamento de Sinais Audiovisuais
Redes de Comunicação
Processamento de Sinais Audiovisuais

Processamento de Sinais em
Comunicações
Redes de Comunicação
Redes de Comunicação
Processamento de Sinais em
Comunicações

Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos
orientadores disponíveis podem ser obtidas no endereço eletrônico http://posinfo.ufabc.edu.br/
6
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação.
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580
EDITAL Nº 004/2015
Normas do Processo Seletivo para o Programa de
Pós-Graduação em Engenharia da Informação,
referente ao ingresso no 1º quadrimestre do ano de
2016 do Curso de Mestrado.
O Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da Universidade Federal do ABC
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no
Curso de Mestrado stricto sensu com início previsto para o mês de fevereiro de 2016 e
estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. A Comissão de Seleção responsável pela condução do processo será formada pelos
professores Luis Paulo Barbour Scott (Siape 1563992), João Henrique Kleinschmidt (Siape
1603840), Aline de Oliveira Neves Panazio (Siape 1544392), Celso Setsuo Kurashima (Siape
1545367), Francisco José Fraga da Silva (Siape 01545987) e Luiz Henrique Bonani do
Nascimento (Siape 1669196).
1.2. Para a inscrição no processo seletivo, os candidatos devem comprovar a conclusão de
curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou então a previsão de sua conclusão até a
data de matrícula no Programa, por meio de encaminhamento do documento na solicitação de
inscrição (item 4).
1.3. A seleção dos candidatos será realizada com base em (1) prova escrita; (2) análise de
currículo e (3) avaliação pelos possíveis orientadores.
1.4. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
1.5 A condução do processo seletivo será supervisionada pela Coordenação da Pós-graduação
em Engenharia da Informação da UFABC, doravante denominada simplesmente Coordenação.
2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das
aulas para o 1º quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir:
Prazo de inscrição
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas
Prazo para recurso das inscrições indeferidas
Resultado dos recursos das inscrições
Realização da prova escrita
Divulgação do resultado parcial (1)
Prazo para recurso do resultado parcial (1)

09.09.15 a 18.10.15
22.10.15
23.10.15 a 27.10.15
28.10.15
06.11.15 em local a ser divulgado no
resultado das inscrições.
16.11.15
17.11.15 a 21.11.15
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Divulgação do resultado parcial (2)
Prazo para recurso do resultado parcial (2)
Divulgação do resultado final
Matrícula
Início das aulas

23.11.15
24.11.15 a 28.11.15
30.11.15
a ser definido
a ser definido

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1. Serão oferecidas 30 (trinta) vagas para o Curso de Mestrado.
3.2 O número exato de vagas poderá ser reduzido em função da existência de candidatos aptos
nos termos do presente edital, conforme os critérios definidos no item 5.1.8 e 5.3.6 deste edital.
3.3 A exclusivo critério da Coordenação poderá eventualmente ser aberto um Edital de Vagas
Remanescentes, para ingresso no quadrimestre 2016.2 se, decorridos pelo menos 30 (trinta)
dias após o período de matrícula, houver desistências e/ou não forem preenchidas a totalidade
das vagas no Curso de Mestrado.
3.4 Na eventualidade da abertura de um Edital de Vagas Remanescentes, ele será destinado
exclusivamente àqueles candidatos seguintes da lista de classificação que perfaçam exatamente
o número necessário para preencher as vagas restantes.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá encaminhar pelo e-mail de
inscrição as cópias dos documentos listados abaixo, conforme a solicitação. A falta de qualquer
desses documentos e do atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento da
inscrição.
I. Formulário de inscrição devidamente preenchido, disponibilizado na página oficial do
Programa na internet (http://posinfo.ufabc.edu.br – Link Admissão);
II. Formulário de escolha de orientador, disponível em (http://posinfo.ufabc.edu.br – Link
Admissão);
III. Cópias dos documentos de identidade do candidato;
- RG e CPF, para brasileiros;
- 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 Currículo Lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br);
VI. Cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão
de sua conclusão até a data de matrícula no Programa.
VII. Cópias dos comprovantes de todos os itens que constam da tabela de pontuação do
ANEXO 3.
2
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VIII - O Diploma de graduação obtido em universidade no exterior não necessita ter a sua
revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo
Seletivo.
4.2. Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades
especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem enviar
atestado médico ou comprovação.
I –A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo
(conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade dos
mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao
candidato via e-mail.
4.3 Cada um dos documentos citados (item I a VIII) deverá ser enviado em PDF, em um único
arquivo compactado
(.zip
– com no máximo
5Mb), para o e-mail
selecao.inf2016.1@gmail.com com assunto: “Inscrição – Mestrado – Eng. da Informação nome completo do candidato”.
4.4 O formulário de escolha de orientador deve ser preenchido de forma eletrônica no link
disponível na página do Programa. Ao final do preenchimento deve-se clicar em “Submit”.
4.5 Os candidatos deverão indicar, em campos específicos disponíveis no formulário de
inscrição e formulário de escolha de orientador, os nomes de até 5 (cinco) possíveis
orientadores, em ordem de preferência, conforme informações disponíveis no ANEXO 1.
4.6 É obrigatória a escolha de pelo menos 3 (três) possíveis orientadores. Porém é importante
destacar que a escolha de um maior número (até cinco) de possíveis orientadores maximiza as
chances de o candidato ser escolhido por algum orientador e, consequentemente, de ser
aprovado no processo seletivo, conforme os critérios definidos no item 5.3.6 deste edital.
4.7 É importante que o candidato que queira usufruir de bolsa de estudos assinale esta opção no
formulário de inscrição, sendo que a opção ou não por bolsa de estudos não influirá no
processo seletivo.
4.8 Em caso de aprovação em todas as fases do processo seletivo, a opção por bolsa de estudos
exige dedicação integral e exclusiva do aluno.
4.9 Depois de efetivada a inscrição, não será aceita qualquer solicitação de alteração das
informações declaradas pelo candidato.
4.10 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, dispondo a Comissão de Seleção o direito de excluir do processo seletivo o
candidato que não preencher os formulários de forma completa e correta ou que fornecer dados
comprovadamente inverídicos.
4.11 A Comissão de Seleção fará a homologação das inscrições dos candidatos que
apresentarem a documentação em conformidade com este Edital no período estipulado.
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
3
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5.1. ETAPA I – PROVA ESCRITA
5.1.1 O exame escrito será constituído por um conjunto de questões de Matemática.
5.1.2 A prova escrita será realizada na data de 06 de novembro de 2015, às 14 horas (horário
oficial de Brasília), e terá duração máxima de 3 horas. Ela é obrigatória a todos os candidatos
inscritos, sendo ao mesmo tempo eliminatória e classificatória.
5.1.3 A prova será realizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC,
localizado na Avenida dos Estados, nº 5.001, bairro Bangu, Santo André, Estado de São Paulo.
5.1.4 A critério da Comissão de Seleção e de acordo com a demanda e disponibilidade em
outras localidades, a prova poderá ser aplicada simultaneamente em Instituições Federais ou
Estaduais de Ensino Superior de outros estados brasileiros e em universidades no exterior. O
candidato deverá fazer a consulta sobre a possibilidade de realização da prova em outras
localidades até o dia 26 de outubro de 2015, pelo e-mail ppg.informacao@ufabc.edu.br
5.1.5 Instruções gerais para a prova:
a) Será permitida a entrada dos candidatos entre as 13 horas e as 13:50 horas. Não será
permitida a entrada de candidatos com menos de dez minutos do início da prova.
b) O candidato deverá apresentar documento de identificação original e com foto recente.
Cópias autenticadas não serão aceitas.
c) Serão permitidos apenas os seguintes materiais:
- Caneta esferográfica azul/preta;
- Lápis ou lapiseira;
- Borracha;
d) Em caso de consulta ou utilização de quaisquer outros materiais sem prévia autorização do
funcionário responsável, o candidato será excluído imediatamente do processo seletivo.
e) O candidato receberá o caderno de questões e folhas de respostas. Para a correção, serão
consideradas apenas as respostas nas folhas de respostas, e feitas à caneta.
f) O candidato só poderá deixar o local de prova depois de transcorrida uma hora do seu início,
e não poderá levar o caderno de questões e nem a folha de respostas.
g) Após terminar a prova e antes de deixar o local, o candidato deverá obrigatoriamente
escrever de próprio punho uma carta sobre os motivos que o levaram a querer ingressar no
Programa. Esta carta será analisada pelos possíveis orientadores escolhidos pelo candidato,
conforme item 5.3.1 deste edital.
5.1.6 A prova, com questões de múltipla escolha, versará sobre o conteúdo programático
definido no ANEXO 2.
5.1.7 É vedada a comunicação com qualquer outra pessoa durante a prova, por qualquer meio,
bem como consulta a qualquer material, em papel ou em forma eletrônica, incluindo a internet.
5.1.8 Serão automaticamente eliminados das próximas etapas do processo seletivo os
candidatos que não atingirem nota mínima 3,0 (três).
4
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5.1.9 Esta etapa é também classificatória e entrará no cálculo da nota final do candidato,
calculada conforme definido no item 6.2 deste edital.
5.2 ETAPA II – ANÁLISE DE CURRÍCULO
5.2.1 O ANEXO 3 do presente edital apresenta a tabela para pontuação do currículo, que será
utilizada pela Comissão de Seleção para o cálculo dos pontos alcançados por cada candidato
em cada item.
5.2.2 Recomenda-se fortemente que os candidatos que cursaram com aprovação quaisquer
disciplinas do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da UFABC como
aluno especial, que tragam a documentação comprobatória do conceito obtido nesta(s)
disciplina(s), que pode ser facilmente obtida na Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFABC,
sendo que a mesma recomendação vale para alunos que cursaram disciplinas em quaisquer
outros cursos de pós-graduação "stricto sensu" aprovados pela CAPES.
5.2.3 O quesito Currículo de cada candidato será avaliado de forma objetiva pela Comissão de
Seleção, conforme pesos definidos no ANEXO 3 para cada item, desde que devidamente
comprovado, gerando uma nota de 0,0 (zero) a 10,0 (dez).
5.2.4 Esta Etapa II é apenas classificatória.
5.3 ETAPA III – AVALIAÇÃO PELOS ORIENTADORES ESCOLHIDOS
5.3.1 Os candidatos aprovados na Etapa I serão avaliados pelos orientadores escolhidos por eles
no formulário de inscrição, sendo considerados os seguintes aspectos: formação profissional e
atividades acadêmicas; histórico escolar; produção científica; carta de motivação (cfr. item
5.1.5, g); disponibilidade de tempo para as atividades do Programa, conforme informação
preenchida no formulário de inscrição, e afinidade com a área de concentração e linha de
pesquisa na qual o orientador atua.
5.3.2 É recomendado aos candidatos que entrem em contato com os possíveis orientadores
escolhidos, pessoalmente ou por e-mail.
5.3.3 Cada orientador que tenha recebido pelo menos uma indicação de um ou mais alunos, em
qualquer opção do candidato, poderá analisar a documentação de cada candidato que o
escolheu.
5.3.4 Adicionalmente, qualquer orientador poderá avaliar e escolher também quaisquer outros
candidatos que queira orientar.
5.3.5 Cada orientador poderá escolher, com base na sua avaliação realizada segundo os critérios
definidos no item 5.3.1, os nomes de até 5 (cinco) possíveis candidatos que aceita e deseja
orientar, em ordem de preferência.
5.3.6 Esta Etapa III é eliminatória e os candidatos que não forem escolhidos por nenhum
orientador, em qualquer ordem de preferência, estarão automaticamente eliminados do processo
seletivo.
6. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
5
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6.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
I.
Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas
neste Edital;
II.
Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da
seleção;
III.
Não estiver presente para a realização da prova escrita na data, horário e local
especificado;
6.2 A nota final de cada candidato aprovado na Etapa I, variando de 0,0 (zero) a 10,0 (dez),
será a média ponderada das notas obtidas nas avaliações da Etapa II e na prova escrita
realizada na Etapa I, considerado os seguintes pesos para cada uma das avaliações:
•

Nota da prova escrita: 70%

•

Currículo: 30%

6.3 A classificação dos candidatos far-se-á pela ordem decrescente das notas finais dos
candidatos.
6.4 Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à
seguinte ordem:
•

Maior nota na prova escrita da Etapa I

•

Maior nota de Avaliação de Currículo

7. DO RESULTADO
7.1 O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme
item 3). O resultado será publicado na página do Programa de Pós-Graduação em Engenharia
da Informação na internet, no endereço (http://posinfo.ufabc.edu.br).
8. DOS RECURSOS
8.1 Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE
para
o
e-mail
institucional
do
Programa
(ppg.informacao@ufabc.edu.br). Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do
aqui indicado, não serão acatadas.
9. DA MATRÍCULA
9.1 Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria
de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em
local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html.
9.2 A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do procurador.
6
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9.3 Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os
documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas.html, bem como atender as
solicitações e observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2016.
10. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
10.1 Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as
solicitarem assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de
inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do
Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições
previstas no item 3 deste Edital.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação.
11.2Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o
Regimento dos Programas de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia da Informação da Universidade Federal do ABC (disponíveis
em: http://propg.ufabc.edu.br e http://posinfo.ufabc.edu.br).
11.3. Os candidatos aprovados neste Processo Seletivo (estrangeiros ou brasileiros), cujo título
de graduação tenha sido obtido no Exterior, deverão apresentar protocolo de pedido de
revalidação desse diploma até o início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa.
11.4. A revalidação do Diploma de Graduação emitidos no exterior é obrigatória para os
candidatos aprovados no Processo Seletivo para que possam ter seus diplomas do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia da Informação emitidos, sendo que essa revalidação deve ser
apresentada até o início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa.
11.5. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia da Informação (http://posinfo.ufabc.edu.br).
11.6. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
ppg.informacao@ufabc.edu.br (institucional do Programa).

Luis Paulo Barbour Scott
(Siape 1563992)
Comissão de Seleção do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia da Informação
7
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ANEXO 1
Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação da
Universidade Federal do ABC.
Orientador
Linha de pesquisa principal
Aline de Oliveira Neves Panazio
Processamento de Sinais em
E-mail: aline.panazio@ufabc.edu.br
Comunicações
Carlos Alberto Kamienski
Redes de Comunicação
E-mail: cak@ufabc.edu.br
Celso Setsuo Kurashima
Processamento de Sinais Audiovisuais
E-mail: celso.kurashima@ufabc.edu.br
Filipe Ieda Fazanaro
Processamento de Sinais em
E-mail: filipe.fazanaro@ufabc.edu.br
Comunicações
Francisco José Fraga da Silva
Processamento de Sinais Audiovisuais
E-mail: francisco.fraga@ufabc.edu.br
Gustavo Souza Pavani
Redes de Comunicação
E-mail: gustavo.pavani@ufabc.edu.br
Helio Waldman
Redes de Comunicação
E-mail: helio.waldman@ufabc.edu.br
João Henrique Kleinschmidt
Redes de Comunicação
E-mail: joao.kleinschmidt@ufabc.edu.br
João Ricardo Sato
Inteligência Artificial
E-mail: joao.sato@ufabc.edu.br
Luis Paulo Barbour Scott
Inteligência Artificial
E-mail: luis.scott@ufabc.edu.br
Luiz Alberto Luz de Almeida
Processamento de Sinais Audiovisuais
E-mail: luiz.almeida@ufabc.edu.br
Luiz Henrique Bonani
Redes de Comunicação
E-mail: luiz.bonani@ufabc.edu.br
Marcelo Zanchetta do Nascimento
Processamento de Sinais Audiovisuais
Universidade Federal de Uberlândia – UFU
E-mail: marcelo.nascimento@ufabc.edu.br
Marcio Eisencraft
Processamento de Sinais em
Universidade de São Paulo – USP
Comunicações
E-mail: marcio.eisencraft@ufabc.edu.br
Murilo Bellezoni Loiola
Redes de Comunicação
E-mail: murilo.loiola@ufabc.edu.br
Nunzio Marco Torrisi
Redes de Comunicação
E-mail: nunzio.torrisi@ufabc.edu.br
Patrícia Belfiore Fávero
Inteligência Artificial
E-mail: patricia.favero@ufabc.edu.br
Ricardo Suyama
Processamento de Sinais em
E-mail: ricardo.suyama@ufabc.edu.br
Comunicações
Mais informações sobre a trajetória profissional e os interesses de pesquisa de cada um dos
orientadores disponíveis podem ser obtidas no endereço eletrônico http://posinfo.ufabc.edu.br/
8
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ANEXO 2
Conteúdo Programático da Prova Escrita
Bases Matemáticas:


Expressões Algébricas



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



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



Conceitos Básicos de Probabilidades e Estatística

Bibliografia
BOLDRINI, J.L. et al. Álgebra linear. 3 ed. Harper & Row, 1980.
BOULOS, P. Pré-cálculo. Makron Books, 2001.
MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C. Estatística Aplicada e Probabilidade para
Engenheiros. 4 ed. LTC, 2009.
SAFIER, F. Teoria e problemas de Pré-Cálculo, Bookman, 2003.
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ANEXO 3

Descrição
Publicações
Artigos completos (mínimo 1000 palavras)
publicados em periódicos científicos nacionais ou
internacionais (com ISSN), indexados em pelo
menos 3 bases de dados
Resumos científicos publicados em congressos
científicos nacionais ou internacionais
Trabalhos completos (mínimo 1000 palavras)
publicados em congressos científicos nacionais ou
internacionais
Experiência e formação
Iniciação científica - IC (por ano)
Participação em projetos de pesquisa financiados
por agências de fomento, exceto IC (por ano)
Apresentação em congressos científicos, em áreas
correlatas ao curso (por trabalho apresentado)
Curso de graduação em áreas correlatas ao curso:
Engenharia (Informação, Elétrica, Computação,
Eletrônica, Telecomunicações),
Ciência
da
Computação, Sistemas de Informação, Matemática,
Estatística, Ciência e Tecnologia, Tecnólogo na
área de Eletrônica ou Computação com carga
horária mínima de 2800 horas
Curso de Especialização (Pós-graduação “lato
sensu”) em áreas correlatas ao curso (limitado a
1,0)
Cursos de extensão universitária (por curso, de no
mínimo 20 horas, limitado a 1,0)
Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior (por
mês, limitado a 1,0)
Disciplinas cursadas com aprovação em cursos de
pós-graduação "stricto sensu" aprovados pela
CAPES (por disciplina, limitado a 1,0)

Valor Unitário

Valor Máximo

1,0 ponto/artigo

4,0 pontos

0,2 pontos/artigo
0,5 pontos/artigo

1,0
0,8

6,0 pontos

0,1
1,0

0,5

0,2
0,1
0,5

10
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Avenida dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580
EDITAL Nº 03/2015
Normas do Processo Seletivo para o Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, referente ao
ingresso no primeiro quadrimestre do ano de 2.016.

O Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no
Curso de Mestrado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o mês de fevereiro de
2016 e estabelece as normas e procedimentos para o processo de seleção dos candidatos.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. O processo seletivo será realizado pela Comissão de Seleção, indicada pela
Coordenação do Programa, a qual será presidida pelo servidor docente Alfeu Joãozinho
Sguarezi Filho – Siape 1907748, sendo seus demais membros titulares os servidores docentes
Thales Souza – Siape 187638, Carlos Eduardo Capovilla – Siape 1762419, Edmárcio Belati –
Siape 1671333 e José Luis Azcue Puma – Siape 2079380.
1.2. Para a inscrição no processo seletivo (Curso de Mestrado), os candidatos devem comprovar
a conclusão de curso superior de graduação reconhecido pelo MEC, ou então a previsão de sua
conclusão até a data de matrícula no Programa, por meio de encaminhamento do documento na
solicitação de inscrição (item 4).
1.3. Candidatos estrangeiros e brasileiros residentes no exterior devem seguir as orientações
adicionais do item 6. "Candidatos residentes no exterior".
1.4. É requisito para a solicitação de inscrição no processo seletivo do Programa de PósGraduação em Engenharia Elétrica da UFABC a indicação de um orientador pertencente ao
quadro de orientadores permanentes ou colaboradores, cadastrados no Programa (ANEXO 1),
com ciência manifesta do respectivo orientador por meio de sua assinatura no formulário de
inscrição (ver item 4.1).
1.5. A seleção dos candidatos será realizada a partir da análise de currículo, do histórico da
graduação e da sugestão de projeto de pesquisa.
1.6. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
2. DO CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO
2.1. O calendário de inscrição, seleção, divulgação dos selecionados (aprovados) e início das
aulas para o primeiro quadrimestre do ano de 2016 é apresentado a seguir:
Prazo de inscrição.
10/09 a 09/10/15
Divulgação das inscrições deferidas e
Até 15/10/15
indeferidas (com os motivos).
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Prazo para recurso das inscrições
indeferidas.
Resultado dos recursos das inscrições.
Processo de classificação envolvendo:
análise do histórico escolar, análise do
projeto de pesquisa e análise de currículo.
Divulgação do resultado parcial (1).
Prazo para recurso do resultado parcial (1).
Divulgação do resultado parcial (2).
Prazo para recurso do resultado parcial (2).
Divulgação do resultado final.
Matrícula.
Início das aulas.

16/10/15 a 20/10/15
Até 21/10/15
21/10/15 a 27/10/2015
28/10/15
29/10/15 a 04/11/15
05/11/2015
05/11/15 a 11/11/2015
Até 12/11/2015
Conforme Calendário Acadêmico da PROPG
Conforme calendário acadêmico da PROPG

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1. Serão oferecidas até quinze (15) vagas para o Curso de Mestrado.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Para se inscrever no processo seletivo o candidato deverá encaminhar pelo e-mail de
inscrição as cópias dos documentos listados abaixo, conforme a solicitação. A falta de qualquer
desses documentos e do atendimento de suas exigências acarretará no indeferimento da
inscrição.
I. Ficha de inscrição preenchida e assinada pelo candidato e orientador (Anexo 02);
II. Carta de aceite de orientação preenchida e assinada pelo candidato e pelo orientador (Anexo
03);
III. Cópias dos documentos de identidade do candidato;
- RG e CPF, para brasileiros;
- 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 Currículo Lattes atualizado (www.lattes.cnpq.br), A Comissão de Seleção poderá,
eventualmente, exigir os comprovantes deste currículo, que deverão ser encaminhados no prazo
solicitado.
VI. Sugestão de projeto de pesquisa, relacionado com as linhas de pesquisa do Curso
(http://www.ppgee.ufabc.edu.br), com 5 a 10 páginas, escrito em português, espanhol ou inglês
com espaçamento duplo, em fonte Times New Roman, tamanho 12, com o seguinte conteúdo:
(i) Nome do candidato e do possível futuro orientador; (ii) Linha de Pesquisa; (iii) Título; (iv)
2
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Introdução; (v) Objetivos geral e específico(s); (vi) Justificativa; (vii) Metodologia; (viii)
Referências bibliográficas.
Nota: A sugestão de Projeto de Pesquisa apresentada será utilizada unicamente durante este
Processo Seletivo, não sendo necessariamente obrigatória sua continuidade ou execução
durante o curso.
VII. Diploma de Graduação ou Certificado de Conclusão, ou Atestado com previsão de sua
conclusão até a data de matrícula no Programa.
VIII. O Diploma de graduação obtido em Programa no exterior não necessita ter a sua
revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o Processo
Seletivo.
4.2. Na ficha de inscrição os candidatos devem indicar se são portadores de necessidades
especiais, no item INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, e em caso positivo, devem enviar
atestado médico ou comprovação.
I – A indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do Processo Seletivo
(conforme indicação na Ficha de Inscrição) servirá para viabilizar a disponibilidade dos
mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao
candidato via e-mail.
4.3. Cada um dos documentos citados (item I a VII do tópico 4.1) deverá ser enviado em PDF,
em um único arquivo compactado (.zip – com no máximo 5Mb), para o e-mail
ppgee@ufabc.edu.br, com assunto: “Inscrição – PGEE. - nome completo do candidato”.
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. Dos Critérios de Seleção
O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Eng. Elétrica é
elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do Programa (ver
item 1.1). Os critérios de seleção e classificação são baseados em:
I.

Análise do currículo;

II.

Análise do histórico escolar;

III.

Análise do projeto de pesquisa;

5.1.1. Análise de currículo
A análise de currículo será realizada pelos membros da Comissão de Seleção. A documentação
comprobatória referente ao conteúdo do currículo deverá ser apresentada impressa (cópia
simples) pelos candidatos no dia e horário indicados quando solicitada pela comissão.
O currículo será avaliado em relação às atividades acadêmicas e profissionais desenvolvidas
pelo candidato, de acordo com o ANEXO 04.
5.1.2. O histórico da graduação será avaliado de forma qualitativa e quantitativa.
3
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5.1.3. A sugestão de projeto de pesquisa será avaliada em relação à sua consistência e
coerência, particularmente no que se refere às relações entre o problema, objeto, referencial
teórico e metodologia.
5.1.4. A avaliação corresponderá a:
a) Currículo: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 1 (um) na avaliação final;
b) Histórico da Graduação: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 2 (dois) na
avaliação final;
c) Sugestão de Projeto de Pesquisa: gerará uma nota entre 0 (zero) e 10 (dez) e terá peso 1 (um)
na avaliação final.
6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR
6.1. Não será necessária comprovação de proficiência em língua portuguesa para o processo
seletivo. Entretanto, os candidatos estrangeiros devem estar cientes de que todas as aulas das
disciplinas do programa serão ministradas em português.
Parágrafo 1º - Para informações sobre o calendário do processo seletivo e documentação
necessária para inscrição verificar, respectivamente, itens 2 e 4.
7. DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
7.1. Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo o candidato que:
I.
Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital;
II.
Prestar declarações ou apresentar documentos falsos, em quaisquer das etapas da
seleção;
8. DO RESULTADO
8.1. Será considerado aprovado no processo seletivo o candidato que obtiver nota igual ou
superior a sete (7,0) (desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade para enfrentar
problemas simples relacionados à área do Programa).
8.2. O resultado final os candidatos aprovados far-se-á por ordem alfabética.
8.3. O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (conforme
item 3). O resultado final com a lista dos candidatos aprovados no processo seletivo será
divulgado na página oficial do curso na internet (http://www.ppgee.ufabc.edu.br) conforme
calendário de inscrição (item 2.1 do presente edital).

4
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9. DOS RECURSOS
9.1. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (ppgee@ufabc.edu.br).
Solicitações enviadas para endereço eletrônico diferente do aqui indicado, não serão acatadas.
10. DA MATRÍCULA
10.1. Os candidatos aprovados no processo seletivo deverão efetuar sua matrícula na Secretaria
de Pós-graduação, localizada no campus Santo André da Universidade Federal do ABC, em
local a ser definido, conforme link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/.
10.2. A matrícula deverá ser feita pessoalmente ou através de procuração simples (de próprio
punho), mediante apresentação de documento original de identificação com foto do procurador.
10.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os
documentos indicados no link http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/, bem como atender as
solicitações e observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2.016.
11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
11.1. Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as
solicitarem assumindo disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de
inscrição, poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do
Programa. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com as condições
previstas no item 3 deste Edital. Recomendamos que todos os candidatos, com exceção aos que
têm algum impedimento legal, que solicitem bolsas de estudo às agências de fomento após
matrícula no Programa.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Comissão de
Seleção ou pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica.
12.2. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, o
Regimento dos Cursos de Pós-Graduação, assim como as Normas Internas do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC (disponíveis em:
http://www.ppgee.ufabc.edu.br ).
12.3. A revalidação do Diploma de Graduação emitidos no exterior é obrigatória para os
candidatos aprovados no Processo Seletivo para que possam ter seus diplomas do Programa de
Pós-Graduação em Engenharia Elétrica emitidos, sendo que essa revalidação deve ser
apresentada até o início do quadrimestre seguinte ao seu ingresso no Programa (maiores
informações
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12405&Itemid=867
e
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http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4712&Itemid=280
)
12.4. A aprovação do candidato está condicionada à disponibilidade de orientadores no tema de
pesquisa pretendido.
12.5. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo divulgados na página eletrônica do Programa
de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica (http://www.ppgee.ufabc.edu.br).
12.6. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
ppgee@ufabc.edu.br.

Alfeu Joãozinho Sguarezi Filho
Siape 1907748
Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Elétrica
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ANEXO 1
Docentes credenciados no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da
Universidade
Federal
do
ABC
podem
ser
consultados
no
endereço:
http://ppgee.ufabc.edu.br/docentes.html
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ANEXO 2
Ficha de Inscrição
Eu (nome por extenso) _________________________________________________________
requeiro minha INSCRIÇÃO no Curso de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da
Universidade Federal do ABC, em nível Mestrado, para ingresso previsto para fevereiro de
2016, conforme os dados abaixo:

Projeto de pesquisa sugerido (título):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Linha de pesquisa:
( ) Sistemas Elétricos e Eletrônicos;
( ) Modelagem e Simulação Computacionais.
Possível Futuro Orientador
______________________________

I. DADOS PESSOAIS:
Data de Nascimento: ___/___/___. Sexo [ ] M

[ ] F . CPF: _______________________

Documento de Identidade: tipo: RG [ ] RNE [ ] Passaporte [ ] Nº____________ UF: ___
Local de Nascimento: _______________________ UF ___ País: _______________________
Endereço: ________________________________________nº _________ apto: ___________
Bairro: _____________________. Cidade: ________________CEP: ________- ____. UF: ___
Fone: (___) _______________________

Celular: (___) ____________________________

E-mail (EM LETRA DE FORMA)
__________________________________________________________________________

8
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II. DADOS SOBRE A FORMAÇÃO ACADÊMICA:
Nome da Instituição: _____________________________ Data de início do Curso: ___/___/__.
Título Obtido: _________________________________ Data da conclusão do Curso: __/__/__

III. DADOS PROFISSIONAIS ATUAIS:
Local de Trabalho: ____________________________________ Data de ingresso: ___ /__/ ___
Cargo: ________________________________________ Carga horária: __________________

IV. INTERESSE POR BOLSA DE ESTUDOS: [

] SIM

[

] NÃO

V. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA :

] SIM

[

] NÃO

[

(SE SIM, QUAL? (indicar necessidades especiais no item OUTRAS INFORMAÇÕES)
Em caso positivo, devem enviar atestado médico ou comprovação.
VI. OUTRAS INFORMAÇÕES
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Declaro concordar com a avaliação a ser realizada no processo seletivo, com os termos do
Regimento Interno da Pós-Graduação da UFABC e com as Normas Internas do Curso de Pósgraduação em Engenharia Elétrica.
_________, __/__/ _____.
Assinatura: __________________________________________

9
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ANEXO 3
Carta de Aceite de Orientação

Eu, _________________________________________________________, docente do Curso
de Pós-graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal do ABC, aceito orientar o
candidato,____________________________________________________________________,
inscrito no processo seletivo da PGEE, Edital Nº _______. Também declaro ter conhecimento
do projeto de pesquisa do candidato e da sua formação acadêmica.

DADOS ADICIONAIS
Proposta de projeto de pesquisa sugerido pelo candidato (título):
____________________________________________________________________________

Linha de pesquisa relacionada a proposta de pesquisa:
( ) Sistemas Elétricos e Eletrônicos;
( ) Modelagem e Simulação Computacionais.

QUAL MOTIVO LEVOU O DOCENTE A ACEITAR O CANDIDATO E SUA
PROPOSTA DE TRABALHO? SUA CONCLUSÃO É VIÁVEL EM 2 ANOS DE
MESTRADO?

10
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Em acordo:

Assinatura ______________________________
Prof. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Assinatura ______________________________
Candidato _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11
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ANEXO 4
Itens considerados no currículo:

Valor
Máximo
7,0
pontos

Pontuação de Títulos e Atuação Profissional e Acadêmica
Formação acadêmica
Graduação na área ou em áreas correlatas ao curso (5 Pontos)
Apresentação em congressos científicos em áreas correlatas ao curso
Curso de Especialização (Pós-graduação “lato sensu”) em áreas correlatas ao curso
concluído ou /segundo diploma de graduação
Cursos técnicos e de extensão universitária em áreas correlatas ao curso.
Estágio ou intercâmbio acadêmico no exterior
Disciplinas cursadas com aprovação em cursos de pós-graduação "stricto sensu"
aprovados pela CAPES nos últimos 5 anos.
Disciplinas cursadas como aluno especial com conceito A ou B no Mestrado em
Engenharia Elétrica da UFABC

2,0
pontos

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 ou livros científicos
Artigos publicados em jornais e revistas

1,0
ponto

Experiência Profissional
Iniciação científica (por ano)
Participação em projetos de pesquisa
Experiência em monitoria (por disciplina)
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)

Observação: A Comissão de Seleção poderá exigir os comprovantes do currículo Lattes, que
deverão ser encaminhados no prazo solicitado.
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SUPERINTENDÊNCIA
DE GESTÃO DE
PESSOAS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556
sugepe@ufabc.edu.br

PORTARIA DA SUGEPE Nº 306, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Dispensa a servidora Renata Silva do encargo de
substituta eventual da Chefe da Divisão de Registro de
Diplomas.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de
2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18
e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Dispensar a servidora RENATA SILVA, SIAPE 1941364, do encargo de substituta
eventual da Chefe da Divisão de Registro de Diplomas, código FG-1.

Maurício Bianchi Wojslaw
Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556
sugepe@ufabc.edu.br

PORTARIA DA SUGEPE Nº 307, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Designa a servidora Aline Santiago Barboza para
exercer o encargo de substituta eventual da Chefe da
Divisão de Registro de Diplomas.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de
2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18
e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Designar a servidora ALINE SANTIAGO BARBOZA, SIAPE 1964354, para exercer o
encargo de substituta eventual da Chefe da Divisão de Registro de Diplomas, código FG-1,
durante os afastamentos e impedimentos regulares da titular.

Maurício Bianchi Wojslaw
Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556
sugepe@ufabc.edu.br

PORTARIA DA SUGEPE Nº 308, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Institui a comissão julgadora do concurso público,
objeto do Edital nº 273/2014, para a área de Ensino de
Matemática, subárea Ensino de Matemática.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de
2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18
e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir a comissão julgadora do concurso público, objeto do Edital nº
273/2014, publicado no DOU nº 233, de 02 de dezembro de 2014, para provimento do cargo
efetivo de Professor do Magistério Superior (Professor Adjunto A - Nível 1), na área de Ensino
de Matemática, subárea Ensino de Matemática.
Art. 2º Designar os seguintes professores para comporem, sob a presidência do
primeiro, a comissão supracitada:
I - Titulares: Iole de Freitas Druck, Laurizete Ferragut Passos e Márcio Fabiano da
Silva;
II - Suplentes: Deborah Martins Raphael e Ruth Ferreira Galduróz.

Maurício Bianchi Wojslaw
Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556
sugepe@ufabc.edu.br

PORTARIA DA SUGEPE Nº 309, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Homologa as avaliações de desempenho referentes ao
Estágio Probatório dos docentes abaixo relacionados,
aprovadas pela CPPD em 28/08/2015.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de
2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18
e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:

Homologar as avaliações de desempenho referentes ao Estágio Probatório dos
docentes da Fundação Universidade Federal do ABC, integrantes da Carreira do Magistério
Superior, abaixo relacionados, considerando-os aprovados, conforme parecer aprovado pela
CPPD, em caráter ad referendum, em 28 de agosto de 2015:
Nº

NOME

SIAPE VIGÊNCIA

1

ANA CLAUDIA POLATO E FAVA

1968865 18/09/2015

2

GABRIELA SPANGHERO LOTTA

1957561 17/07/2015

Maurício Bianchi Wojslaw
Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356.7556
sugepe@ufabc.edu.br

PORTARIA DA SUGEPE Nº 310, DE 03 DE SETEMBRO DE 2015.
Promove os docentes abaixo relacionados, integrantes
da Carreira do Magistério Superior, da Classe 6, nível
4, para a Classe 7, nível 1.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 4 de julho de 2014, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 129, de 9 de julho de
2014, seção 2, página 7, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
229, de 9 de abril de 2015, publicada no DOU nº 69, de 13 de abril de 2015, seção 1, páginas 18
e 19, e no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:

Promover, nos termos da Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, considerando
parecer conclusivo da comissão examinadora aprovado pela CPPD, em caráter ad referendum,
em 28 de agosto de 2015, os docentes da Fundação Universidade Federal do ABC, abaixo
relacionados, integrantes da Carreira de Magistério Superior, da Classe 6, Professor Adjunto Nível 4, para a Classe 7, Professor Associado - Nível 1:
Nº

NOME

SIAPE

VIGÊNCIA

1

LÚCIO CAMPOS COSTA

1488255

03/02/2015

2

ROBERTO JACOBE RODRIGUES

1546003

27/04/2015

Maurício Bianchi Wojslaw
Superintendente de Gestão de Pessoas
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CENTRO DE
ENGENHARIA,
MODELAGEM E
CIÊNCIAS SOCIAIS
APLICADAS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7940
secretariacecs@ufabc.edu.br

PORTARIA CECS Nº 38, DE 1º DE SETEMBRO DE 2015.
Designa comissão de estágio probatório final de
docente.
O DIRETOR DO CECS – CENTRO DE ENGENHARIA, MODELAGEM E
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC, nomeado pela
Portaria nº 830, de 27 de novembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, em 29 de
novembro de 2013, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar Sérgio Ricardo Lourenço, SIAPE n° 2605733, Sidney Jard da
Silva, SIAPE n° 1544389, e Silvana Maria Zioni, SIAPE nº 1764378, para comporem Comissão
de Avaliação de Estágio Probatório Final, sob presidência do primeiro.
Art. 2º Esta comissão é válida para avaliação final dos seguintes docentes:





Julia Bertino Moreira, SIAPE nº 1991185;
Gilberto Marcos Antonio Rodrigues, SIAPE nº 1998461;
Luis Fernando Grespan Setz, SIAPE nº 1997753;
Elias David Morales Martinez, SIAPE nº 1995535.

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

Prof. Dr. Annibal Hetem Junior
Diretor do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas.
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