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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Reitoria

PORTARIA Nº 242, DE 18 DE JULHO DE 2019
Designa a vice-presidência da Comissão de Gestão de
Resíduos (CoGRe) da UFABC

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC,
nomeado por Decreto da Presidência da República de 25 de maio de 2018, publicado no Diário
Oficial da União, Seção 2, página 1, de 28 de maio de 2018, no uso de suas atribuições legais e
considerando:
ü a Resolução ConsEPE nº 206, de 18 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a
criação da Comissão de Gestão de Resíduos da UFABC e revoga e substitui a Resolução
ConsEPE nº 183,
ü a Portaria nº 47, de 26 de fevereiro de 2019, que designa servidores para a
composição da Comissão de Gestão de Resíduos (CoGRe) da UFABC,
ü o Regimento Interno da CoGRe, publicado no Boletim de Serviço nº 858, de
16 de julho de 2019, e
ü as deliberações ocorridas nas III e IV reuniões ordinárias de 2019 da CoGRe da
UFABC, realizadas nos dias 13 de junho e 12 de julho de 2019, respectivamente,
RESOLVE:
Art. 1º Designar a servidora Andréia Silva como vice-presidente da Comissão de
Gestão de Resíduos (CoGRe) da UFABC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação no Boletim de Serviço
da UFABC.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Reitor

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · 1º andar · Fone: (11) 3356.7092
reitoria@ufabc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Reitoria

PORTARIA Nº 243, DE 18 DE JULHO DE 2019
Reverte a jornada de trabalho do servidor Eduardo
Palhares Junior para 40 horas semanais.

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
(UFABC), nomeado por Decreto da Presidência da República de 25 de maio de 2018, publicado
no Diário Oficial da União (DOU), Seção 2, página 1, de 28 de maio de 2018, no uso de suas
atribuições legais,
RESOLVE:
Reverter a jornada de 20 horas do servidor EDUARDO PALHARES JUNIOR,
SIAPE 1727732, concedida pela Portaria nº 187/2019, publicada no Boletim de Serviço nº 846,
de 28 de maio de 2019, para 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do Art. 5º, § 3º, da
Medida Provisória nº 2.174-28 de 2001, a partir de 23/07/2019.

DÁCIO ROBERTO MATHEUS
Reitor

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · 1º andar · Fone: (11) 3356.7092
reitoria@ufabc.edu.br

Página 7

Boletim de Serviço nº 860
23 de julho de 2019

PRÓ-REITORIA
DE
ADMINISTRAÇÃO

Página 8

Boletim de Serviço nº 860
23 de julho de 2019

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

PORTARIA Nº 61, DE 19 DE JULHO DE 2019.
Revoga a Portaria da PROAD nº 136, de 1º de
novembro de 2018 e designa novos fiscais para o
Contrato nº 18/2016.

A PRÓ-REITORA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeada pela Portaria da Reitoria nº 28,
de 31 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 23, de 1º de fevereiro
de 2019, seção 2, página 92, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
67 de 18 de março de 2016, publicada no DOU nº 56 de 23 de março de 2016, seção 1, página
20, e pela Portaria da Pró-Reitoria de Administração nº 31 de 23 de março de 2016, publicada no
DOU nº 59 de 29 de março de 2016, seção 1, página 40, no uso das atribuições a ela conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Portaria da PROAD nº 136, de 1º de novembro de 2018,
publicada no Boletim de Serviço nº 693, de 06 de novembro de 2018, página 15.
Art. 2º - Designar a servidora Ana Cristina Martins dos Santos (SIAPE nº
1982394) para responder como Gestora responsável pelo Contrato nº 18/2016, processo nº
23006.000149/2015-29, celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
e a empresa PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELLI, tendo como
substitutos os servidores Anália Bethsaida Barbosa (SIAPE nº 1971113), Cláudia Polimeno
(SIAPE nº 1824140) e Rafael de Freitas (SIAPE nº 1689993).
Art. 3º - Designar o servidor Augusto José Paes Ferreira (SIAPE nº 1736274) para
responder como fiscal setorial responsável pelo Campus São Bernardo do Campo, tendo como
substituta a servidora Natália Paranhos Caoduro (SIAPE nº 2110998).

.

VANESSA CERVELIN SEGURA
Pró-Reitora Adjunta de Administração
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · 1º andar · Fone: (11) 3356.7521
proad@ufabc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Administração

PORTARIA Nº 62, DE 22 DE JULHO DE 2019.
Revoga a Portaria da PROAD nº 049, de 20 de abril de
2018 e designa novos fiscais para o Contrato nº
021/2015.

A PRÓ-REITORA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeada pela Portaria da Reitoria nº 28,
de 31 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 23, de 1º de fevereiro
de 2019, seção 2, página 92, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
67 de 18 de março de 2016, publicada no DOU nº 56 de 23 de março de 2016, seção 1, página
20, e pela Portaria da Pró-Reitoria de Administração nº 31 de 23 de março de 2016, publicada no
DOU nº 59 de 29 de março de 2016, seção 1, página 40, no uso das atribuições a ela conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º - Revogar a Portaria da PROAD nº 049, de 20 de abril de 2018, publicada
no Boletim de Serviço nº 741, de 24 de abril de 2018, página 21.
Art. 2º - Designar a servidora Ana Cristina Martins dos Santos (SIAPE nº
1982394) para responder como Gestora responsável pelo Contrato nº 021/2015, processo nº
23006.000618/2015-18, firmado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC –
UFABC e a empresa RCA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, tendo como substitutos a
servidora Anália Bethsaida Barbosa (SIAPE nº 1971113), a servidora Cláudia Polimeno (SIAPE
nº 1824140) e o servidor Rafael de Freitas (SIAPE nº 1689993).
Art. 3º - Designar o servidor Augusto José Paes Ferreira (SIAPE nº 1736274) para
responder como Fiscal Setorial responsável pelo Campus São Bernardo do Campo, tendo como
substituta a servidora Natália Paranhos Caoduro (SIAPE nº 2110998).

VANESSA CERVELIN SEGURA
Pró-Reitora Adjunta de Administração

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · 2º andar · Fone: (11) 3356.7521
proad@ufabc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Administração

PORTARIA Nº 63, DE 22 DE JULHO DE 2019.
Designa o servidor Cayo Antônio Soares de Almeida
para responder como Gestor responsável pela Ata SRP
nº 23/2019.

A PRÓ-REITORA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeada pela Portaria da Reitoria nº 28,
de 31 de janeiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 23, de 1º de fevereiro
de 2019, seção 2, página 92, considerando as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº
67 de 18 de março de 2016, publicada no DOU nº 56 de 23 de março de 2016, seção 1, página
20, e pela Portaria da Pró-Reitoria de Administração nº 31 de 23 de março de 2016, publicada no
DOU nº 59 de 29 de março de 2016, seção 1, página 40, no uso das atribuições a ela conferidas,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Cayo Antônio Soares de Almeida (SIAPE nº 2092018)
para responder como Gestor responsável pela Ata SRP nº 23/2019, processo nº
23006.000459/2019-77, celebrada entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
– UFABC e a empresa ROBERTO GIANNICHI FILHO - ME.
Art. 2º Designar a servidora Helvia Arandas Monteiro Giacon (SIAPE nº
1863728) para responder como Gestora da Ata SRP nº 22/2019 substituta.

VANESSA CERVELIN SEGURA
Pró-Reitora Adjunta de Administração

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · 2º andar · Fone: (11) 3356.7521
proad@ufabc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

CHAMADA PÚBLICA INTERNA Nº 002/2019

Chamada às coordenações de ação de Extensão e
Cultura para utilização do espaço de exposição da
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura disponível para a
ação EV007-2019 UFABC para Todos 2019
aprovada pelo Ato Decisório do CEC nº 014/2019
(Processo nº 23006.001111/2019-05)
A Comissão Organizadora do evento UFABC para Todos instituída pela Portaria da ProEC nº
006/2019, publicada no Boletim de Serviço nº 822, de 26 de fevereiro de 2019 torna pública a
chamada às coordenações de ação de Extensão e Cultura para utilização do espaço de exposição
da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) disponível para a ação EV007-2019 UFABC para
Todos 2019 aprovada pelo Ato Decisório do CEC nº 014/2019 (Processo nº 23006.001111/201905)
1. DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 A presente chamada interna tem por objetivo promover a utilização do espaço de exposição
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), disponível para o evento UFABC para Todos
2019, pelas coordenações das ações de Extensão e Cultura devidamente registradas na ProEC e
em execução ou executadas no ano de 2019.
1.2 O evento será realizado no dia 26 de setembro de 2019, das 8h30 às 12h e das 14h às 22h, no
campus Santo André da Universidade Federal do ABC (UFABC), situado à Avenida dos
Estados, 5001, Santa Terezinha, Santo André, SP.
1.3 Em sua décima edição, o evento tem como objetivo principal abrir as portas da Instituição
para a comunidade, em especial aos(às) alunos(as) do 3º ano do Ensino Médio, de forma que
todos e todas possam conhecer a UFABC.
2. DOS ESPAÇOS E ITENS DISPONIBILIZADOS
2.1. O espaço de exposição será disponibilizado nas dependências do campus Santo André da
UFABC.

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Térreo · Sala 003 · Fone: (11) 3356.7281
proec@ufabc.edu.br
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2.2 Cada espaço de 2m x 2m disponibilizado conterá:
a) 1(uma) mesa e 2(duas) cadeiras.
2.2.1 Solicitações de mesas e cadeiras extras serão atendidas pela Comissão Organizadora
mediante disponibilidade.
2.3 Na inscrição os(as) solicitantes de espaço do evento poderão indicar a necessidade dos
seguintes itens:
a) notebook;
b) televisor;
c) tripé para banner.
2.3.1. Os itens de que trata o item 2.3. serão concedidos mediante disponibilidade e a critério da
Comissão Organizadora.
2.4 A utilização do espaço se dará em sistema de partilhamento e revezamento.
2.5 O espaço, durante todo o horário designado para apresentação, deverá estar ocupado por pelo
menos um(uma) dos(das) integrantes da ação.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Poderão ser inscritas:
a) pelas respectivas coordenações , ações de Extensão e Cultura devidamente registradas na PróReitoria de Extensão e Cultura em execução ou executadas no ano de 2019;
3.2 As inscrições serão realizadas por meio de preenchimento de formulário eletrônico,
disponibilizado pela ProEC no link: ufabc.net.br/chamadaacoesufabcparatodos, de acordo com o
cronograma desta chamada.
3.2.1 As coordenações das ações de Extensão e Cultura deverão indicar os períodos de sua
preferência e uma breve descrição das atividades a serem desenvolvidas.
3.3 A ProEC não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados.
3.4 É de responsabilidade da Comissão Organizadora a análise e homologação das inscrições.
3.5 Não serão homologadas as inscrições que forem efetuadas:
3.5.1 fora do meio eletrônico definido no item 3.2;
3.5.2 fora do prazo descrito em cronograma.
3.6. A lista de inscrições homologadas será publicada na página eletrônica da ProEC
http://proec.ufabc.edu.br, de acordo com o cronograma desta chamada.
2
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Térreo · Sala 003 · Fone: (11) 3356.7281
proec@ufabc.edu.br
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4. DA ANÁLISE E CLASSIFICAÇÃO
4.1 A Comissão Organizadora analisará a viabilidade das ações inscritas e determinará o
cronograma de apresentações, considerando-se, sempre que possível, o período de preferência
indicado na inscrição.
4.2 A quantidade de selecionados(as) e o tempo de apresentação levarão em conta a relação entre
o número de inscritos e layout do evento.
4.3. O resultado parcial, com a indicação dos horários de exposição, será publicado na página
eletrônica da ProEC http://proec.ufabc.edu.br, de acordo com o cronograma desta chamada.
4.4 Após a publicação do resultado parcial, o(a) solicitante poderá apresentar recurso nos prazos
indicados no cronograma desta chamada.
4.5 Eventuais pedidos de recursos serão analisados pela Comissão Organizadora, desde que
encaminhados única e exclusivamente ao e-mail proec@ufabc.edu.br, de acordo com o
cronograma desta chamada.
4.6 O resultado da análise de recursos, se houver, será publicado na forma de resultado final,
conforme cronograma desta chamada.
4.7 O resultado final será publicado na página eletrônica da ProEC http://proec.ufabc.edu.br, de
acordo com o cronograma desta chamada.
5. DA CERTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PRESENÇA
5.1. A certificação realizar-se-á por meio do Sistema Integrado de Gestão de Atividades
acadêmicas – SIGAA, ação EV007-2019 UFABC para Todos 2019.
5.2. Somente serão certificados os(as) expositores(as) que assinarem a lista de presença
disponível no credenciamento do evento.
5.3 Os certificados serão disponibilizados em até 60 (sessenta) dias corridos após o término do
evento e poderão ser acessados por meio do SIGAA.
6. DO CRONOGRAMA

Ação

Data

Manifestação de interesse
Homologação das inscrições
Resultado Parcial
Recursos
Resultado final

De 23 de julho a 31 de julho de 2019
02 de agosto de 2019
16 de agosto de 2019
19 e 20 de agosto de 2019
23 de agosto de 2019

3
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Térreo · Sala 003 · Fone: (11) 3356.7281
proec@ufabc.edu.br
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7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1 A ProEC não se responsabilizará pela segurança de aparelhos eletrônicos, pertences e bens
pessoais presentes nos espaços de exposição e de atividades do evento.
7.2 Atividades realizadas fora da área de exposição do evento ficarão sob responsabilidade das
coordenações das ações e a certificação se dará mediante assinatura da lista de presença
disponível no credenciamento.
7.3 O cronograma desta chamada poderá ser alterado a critério da Comissão Organizadora, sendo
responsabilidade do/da inscrito/a acompanhar as atualizações no site http://proec.ufabc.edu.br.
7.4 Casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora do UFABC para Todos.

Santo André, 22 de julho de 2019.

LEONARDO JOSÉ STEIL
Presidente da Comissão Organizadora

4
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

EDITAL PROEC Nº 009/2019
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES DE EXTENSÃO – PAAE 2020
ETAPA 1 – HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS / FASE 2

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) da Fundação Universidade Federal do ABC
(UFABC), considerando o disposto no item 9.3.8 Edital ProEC nº 009/2019, torna público o
resultado da homologação das propostas submetidas.
De acordo com o item 11.4. do Edital, o resultado parcial será divulgado no site da ProEC no dia
13 de agosto de 2019.

TIPO

TÍTULO DA AÇÃO

COORDENADOR(A)

SITUAÇÃO

Projeto

2º POLARCASTERS - produção de vídeos
científicos

SILVIA CRISTINA
DOTTA

Homologada

Academy Lab: Desvendando o Universo do Stricto
Sensu e da Docência
Ações Públicas Culturais e Socioeducativas:
Projeto Extensão Conectando Universidades e Território via
Estação de Pesquisa M'Boi

PATRICIA MORILHA
MURITIBA

Homologada

LUCIO NAGIB
BITTENCOURT

Homologada

Acompanhamento e apoio a projetos na Cooperativa
Projeto
Central de Catadores e Catadoras de Material
Reciclável do Grande ABC (Coopcent ABC)

ADALBERTO
MANTOVANI
MARTINIANO DE
AZEVEDO

Homologada

ANA MARIA
DIETRICH

Homologada

MARCELO SALVADOR
CAETANO

Homologada

Projeto

Projeto

Africanidades, circularidades e literatura infantil –
Batuclagem Diversas

Projeto Aprendendo a Ler e a Escrever em Pequenos Passos
Projeto

ARANDU

Projeto

ASTROEM

Projeto

Business Lab: Laboratório de Desenvolvimento de
Proprietários de Empresas na Universidade

CLAUDIA CELESTE
CELESTINO DE PAULA
SANTOS
CLAUDIA CELESTE
CELESTINO DE PAULA
SANTOS
PATRICIA MORILHA
MURITIBA

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP · CEP 09210-580
Bloco A · piso térreo · Fone: (11) 3356.7281/7282
proec@ufabc.edu.br
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Homologada
Homologada
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TIPO

TÍTULO DA AÇÃO

COORDENADOR(A)

SITUAÇÃO

Curso

Capacitação em geotecnologias

ANGELA TERUMI
FUSHITA

Homologada

Evento

Capoeira Angola e Academia - Encruzilhada de
Saberes

DANIEL PANSARELLI

Homologada

Projeto

Coletivo de consumo rural -urbano solidariedade
orgánica: construindo redes e diálogos entre a
universidade e o mundo rural.

ANDREA SANTOS
BACA

Homologada

Projeto

Compartilhando materiais e experiências: um espaço
de curadoria, elaboração e divulgação científica

ADRIANA PUGLIESE
NETTO LAMAS

Homologada

Curso

Cyberpedagogia - Pedagogia Digital para Projetos
com Robótica e Tecnologia

MARIO MINAMI

Homologada

Curso

Desenvolvimento de Robótica Pedagógica utilizando
Ardublock - Avançado

MARCO AURELIO
CAZAROTTO GOMES

Homologada

Curso

Desenvolvimento de Robótica Pedagógica utilizando
Scratch e Ardublock - Básico

RICARDO SUYAMA

Homologada

Projeto

Diversão Séria: desenvolvimento de jogos
educacionais

DENISE HIDEKO
GOYA

Homologada

Projeto

Divulgação científica: Guia dos Entusiastas da
Ciência

PAULA HOMEM DE
MELLO

Homologada

Educação ambiental e resíduos sólidos urbanos na
JULIANA TOFANO DE
CAMPOS LEITE
Projeto região do ABC – do estado atual à realidade desejada
TONELI
– Fase IV
Projeto

Educação sobre a transmissão da Dengue, Zika e
Febre amarela - 2020.

SERGIO DAISHI
SASAKI

Emprego de Maquetes Didáticas para o Planejamento
CLAUDIA FRANCISCA
Projeto e Gestão de Áreas de Risco e Prevenção de Desastres ESCOBAR DE PAIVA
Naturais.- PJ021-2019
FoLHoSA - Grupo de extensão em orientações sobre
BRUNO LEMOS
Projeto segurança alimentar com foco em Folhas e Legumes
BATISTA
da Horticultura de Santo André

Homologada
Homologada
Homologada

Homologada

Curso

Formação Popular

RAFAEL CAVA MORI

Homologada

Projeto

FÓRUM PERMANENTE DE POLÍTICAS
EDUCACIONAIS DA UFABC

FERNANDO LUIZ
CASSIO SILVA

Homologada

Curso

Gênero e Resistências no Sul Global

CRISTINE KOEHLER
ZANELLA

Homologada

JANAINA DE SOUZA
GARCIA

Homologada

Implementação/manutenção de um programa de
Projeto extensão na pós-graduação em Ciência e Tecnologia /
Química
Evento

Mostra e Congresso de Trabalhos em Tecnologia e
Robótica Pedagógica

ALINE DE OLIVEIRA
NEVES PANAZIO

Homologada

Projeto

Neurocast: podcast sobre Neurociência da
Universidade Federal do ABC

CARLA LOPES
RODRIGUEZ

Homologada
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TIPO

TÍTULO DA AÇÃO

COORDENADOR(A)

SITUAÇÃO

Projeto

Plataforma digital: Vale do Ribeira e o Planejamento
Territorial

ANGELA TERUMI
FUSHITA

Homologada

Projeto

Podcast CienciOn: divulgação e educação científica
na aproximação entre escola e universidade

PEDRO ALVES DA
SILVA AUTRETO

Homologada

Curso

Práticas Alimentares e Estilo de Vida

IOLANDA KARLA
SANTANA DOS
SANTOS

Homologada

Projeto

Ufabc nas Escolas

JÚLIO FRANCISCO
BLUMETTI FACÓ

Homologada

Projeto

UFABC-ACÚSTICO. MINICURSOS DE
CAPTAÇÃO DE SOM, VÍDEO, e FOTOGRAFIA

JOSE JAVIER SAEZ
ACUNA

Não
homologada
de acordo
com os itens
4.4 e 4.4.1 do
Edital

Curso

VII CURSO ANTÁRTICA OU ANTÁRTIDA:
COMO INSERIR AS CIÊNCIAS POLARES NO
CURRÍCULO DO ENSINO BÁSICO

SILVIA CRISTINA
DOTTA

Homologada

Projeto

Wikitermes: e cupim serve pra alguma coisa?

TIAGO FERNANDES
CARRIJO

Homologada

Santo André, 23 de julho de 2019.

LEONARDO JOSÉ STEIL
Pró-reitor de Extensão e Cultura
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

EDITAL PROEC Nº 010/2019
PROGRAMA DE APOIO A AÇÕES DE EXTENSÃO – PAAC 2020
ETAPA 1 – HOMOLOGAÇÃO DAS PROPOSTAS / FASE 2
A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) da Fundação Universidade Federal do ABC
(UFABC), considerando o disposto no item 10.3.8 do Edital ProEC nº 010/2019, torna público o
resultado da homologação das propostas submetidas.
De acordo com o item 12.3. do Edital, o resultado parcial será divulgado no site da ProEC no dia
13 de agosto de 2019.

TIPO

TÍTULO DA AÇÃO

COORDENADOR(A)

SITUAÇÃO

Curso

Curso Livre Permanente - A História do
Rock

Ramon Vicente Garcia
Fernandez

Homologada

Curso

O Cinema e o Sul Global: mobilizando a
cultura e pensando a política

Cristine Koehler Zanella

Homologada

Projetos

Rádio Emissora Via Internet da UFABC
(WEBRÁDIO-UFABC)

José Javier Saez Acuña

Homologada

Projetos

Sarau Empretecer

Regimeire Oliveira Maciel

Homologada

Santo André, 23 de julho de 2019.

LEONARDO JOSÉ STEIL
Pró-reitor de Extensão e Cultura
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Biomédica
PORTARIA DA PROPG/CAPG/PPG-EBM Nº 029, DE 22 DE JULHO DE 2019
Constitui os critérios e procedimentos para
credenciamento e recredenciamento de docentes no
Programa de Pós-Graduação em Engenharia
Biomédica.

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA BIOMÉDICA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC UFABC, no uso de suas atribuições legais, considerando a Reunião Ordinária da Coordenação nº
03/2019, realizada em 27 de junho de 2019,
RESOLVE:
Art.1º O credenciamento de docente no Programa de Pós-graduação em
Engenharia Biomédica da UFABC, doravante PPG-EBM, será realizado pela Coordenação do
Programa, sob demanda.
Art. 2º São três as possibilidades de credenciamento docente no PPG-EBM,
conforme regimento: permanente, colaborador ou visitante, sendo que o credenciamento de
docentes deverá considerar o disposto na Resolução ConsEPE 203, de 20 de janeiro de 2016 ou
resolução posterior que a venha substituir.
I.

II.

III.

São considerados professores permanentes os docentes que desenvolvam
as principais atividades de ensino, orientação de dissertações, supervisão
de estudos de pós-doutorado, pesquisas e funções administrativas.
São considerados professores colaboradores os docentes da própria
UFABC ou de outras instituições que contribuam para o PPG-EBM de
forma complementar ou eventual, ministrando disciplinas, colaborando em
projetos de pesquisa ou assumindo somente a orientação pontual de
mestrandos/doutorandos para auxiliar no fortalecimento de áreas/linhas
estratégicas do Programa.
São considerados professores visitantes aqueles docentes vinculados a
outras Instituições do Ensino Superior no Brasil ou no exterior que,
durante um período contínuo e determinado, estejam à disposição da
UFABC, contribuindo para o desenvolvimento de atividades acadêmicocientíficas.
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IV.

As três categorias de docentes – permanentes, colaboradores e visitantes –
habilitam-se ao exercício de suas funções mediante o credenciamento
oficial pelo Colegiado do PPG-EBM.

Art. 3º O corpo docente do PPG-EBM deverá ser constituído seguindo a
normativa vigente da CAPES.
§ 1º Se o número de candidatos a docente colaborador exceder o limite
estabelecido pela CAPES, a seleção de docentes será feita a partir de
ranqueamento de prioridade, com base na pontuação alcançada pelo docente a
partir da documentação encaminhada conforme Art. 6º.
§ 2º Um docente da UFABC não poderá atuar em mais do que 2 (dois) cursos de
pós-graduação, da UFABC ou de outra instituição, em qualquer categoria docente.
Art. 4º A produção científica e tecnológica do docente será indispensável ao
credenciamento e recredenciamento.
TITULO I - Do Credenciamento
Art. 5º A solicitação de credenciamento como docente permanente do PPG-EBM
deverá ser encaminhada, pelo interessado, à Coordenação do Programa e deverá contemplar os
itens a seguir, que serão analisados considerando os últimos 48 (quarenta e oito) meses:
I. Carta de apresentação, na qual constem os motivadores e áreas de interesse de
atuação no PPG-EBM, bem como a explícita indicação de vinculação (docente permanente,
colaborador ou visitante);
II. Indicação de qual(is) disciplina(s) poderá ministrar, considerando as disciplinas
constantes no catálogo do PPG-EBM, ou a proposta de uma nova disciplina;
III. Currículo Lattes atualizado;
IV. Projeto(s) de pesquisa desenvolvido(s) ou em andamento pelo docente, no
instante da solicitação de credenciamento;
V. Plano de trabalho elaborado segundo a intenção de área de atuação e linha de
pesquisa a ser desenvolvido no PPG-EBM;
VI. O postulante deverá integrar-se a um dos grupos de pesquisa (diretório de
grupos de pesquisa do CNPq) vinculado à UFABC e à área de atuação do Programa, com
docentes e discentes do PPG-EBM;
VII. Informar se integra outro Programa de Pós-Graduação e, em caso positivo,
discriminar o tipo de vínculo, área do programa e número total de orientandos em curso;
VIII. Ter candidato aprovado em processo seletivo para ingresso no mestrado do
PPG-EBM.
Parágrafo único. Caso o item VIII não seja satisfeito, o postulante poderá ser
aprovado condicionalmente à aprovação de candidato no processo seletivo para ingresso no
mestrado do PPG-EBM.
Art. 6º O docente postulante ao credenciamento no PPG-EBM como docente
permanente deve submeter-se à avaliação realizada pela Coordenação do Programa e esta
procederá à análise e julgamento segundo os seguintes requisitos:
2
Alameda da Universidade, s/n° · Bairro Anchieta · São Bernardo do Campo - SP · CEP 09606-045
Bloco Delta · térreo · Sala 024 · Fone: (11) 2320-6154/6155/6156
Página 23
ppgebm@ufabc.edu.br

Boletim de Serviço nº 860
23 de julho de 2019

I. Aderência das atividades do docente e do projeto de pesquisa no contexto
temático do PPG-EBM;
II. Produção científica e tecnológica;
III. A coordenação ou participação do docente em projetos de pesquisa
financiados por entidades públicas e privadas;
IV. Capacidade para ministrar as disciplinas propostas no PPG-EBM;
V. Integração em grupo de pesquisa em atividade no PPG-EBM;
VI. Interesse do Programa no credenciamento de docentes na área proposta, tendo
em vista o balanço entre as áreas de concentração do PPG-EBM;
§ 1º Para credenciamento inicial de docentes permanentes no PPG-EBM é
necessário que o candidato tenha uma média de publicações nos últimos 48 (quarenta e oito)
meses superior ao valor mínimo necessário para manter o conceito CAPES atribuído ao
programa no momento de sua solicitação (disponível na página oficial do PPG-EBM). Os artigos
deverão ser publicados em periódicos Qualis A ou B do comitê Engenharias IV da CAPES.
§ 2º Caso o docente já tenha estado credenciado no programa nos últimos 48
meses, ele será avaliado segundo critérios de recredenciamento.
Art. 7º O credenciamento como docente colaborador poderá ser solicitado pelo
interessado e está vinculado à orientação de 01 (um) discente do PPG-EBM. O credenciamento
será realizado sob demanda pela CoPG e considerará os seguintes critérios:
I.
Apresentar discente aprovado no processo seletivo para ingresso no
Mestrado em Engenharia Biomédica da UFABC;
II.
Produção científica do docente candidato em publicações recentes que
demonstrem a competência do candidato em sua área de atuação;
III.
Capacidade demonstrada em captar recursos financeiros para prover
condições materiais para a realização do projeto;
IV.
Dispor de infraestrutura adequada ao desenvolvimento do projeto, seja na
UFABC ou através de colaboração firmada segundo declaração por escrito entre as partes;
V.
Contribuição do docente em uma das atividades do programa de pósgraduação, a saber: desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou
extensão;
VI.
Adequação do projeto de pesquisa do aluno às linhas de pesquisa do
programa.
§ 1º Para credenciamento de docentes colaboradores é necessário que o candidato
tenha publicado nos últimos quatro anos, artigos em periódicos com classificação Qualis A ou B
do comitê Engenharias IV da CAPES.
§ 2º Eventualmente, o docente colaborador poderá orientar mais de 1 (um)
discente de mestrado, desde que aprovado pela coordenação do PPG-EBM.
Art. 8º O credenciamento como docente visitante será realizado sob demanda pela
Coordenação do Programa e considerará os seguintes critérios:
I.
Ter contrato de trabalho por tempo determinado com a UFABC ou bolsa
concedida, para este fim, pela UFABC ou por agência de fomento;
II.
Produção científica do docente candidato em publicações recentes que
demonstrem a competência do candidato em sua área de atuação;
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III.
Capacidade demonstrada em captar recursos financeiros para prover
condições materiais para a realização do projeto;
IV.
Dispor de infraestrutura adequada ao desenvolvimento do projeto seja na
UFABC ou através de colaboração firmada segundo declaração por escrito entre as partes;
V.
Contribuição do docente em uma das atividades do programa de pósgraduação, a saber: desenvolvimento de projetos de pesquisa ou atividades de ensino ou
extensão.
§ 1º Para credenciamento de docente visitante é necessário que o candidato tenha
publicado nos últimos quatro anos artigos em periódicos com classificação Qualis A ou B do
comitê Engenharias IV da CAPES.
§ 2º Eventualmente, o docente visitante poderá orientar mais de 1 (um) discente
de mestrado, desde que aprovado pela coordenação do PPG-EBM.
Art. 9º O cadastro como coorientador poderá ser solicitado pelo interessado, em
conjunto com um docente permanente ou colaborador do PPG-EBM.
§ 1º A solicitação de coorientação deverá ocorrer antes do exame de qualificação;
§ 2º A solicitação deve ser feita pelo docente orientador, encaminhada à
coordenação do Programa, juntamente com a ficha de aceite de coorientação preenchida pelo
interessado (ficha disponível no site da PROPG) e de uma carta com justificativa.
TITULO II - Do Recredenciamento
Art. 10º Os docentes credenciados no PPG-EBM serão submetidos à avaliação
bienal, na qual será considerado o seu desempenho nos últimos 48 (quarenta e oito) meses. A
avaliação será conduzida por uma comissão designada pela CoPG, especificamente para este fim
e que terá como atribuição emitir parecer sobre o atendimento aos requisitos cumpridos por cada
docente credenciado. O parecer será encaminhado para a Coordenação do PPG-EBM, para
instrução na decisão relativa à continuidade do credenciamento do docente junto ao Programa.
Serão considerados os requisitos elencados a seguir:
I.
Os docentes permanentes e colaboradores devem participar de um grupo
de pesquisa (CNPq) vinculado à UFABC e à área de atuação do programa, com docentes e
discentes do programa também participantes;
II.
Os docentes permanentes devem ser responsáveis por, pelo menos, uma
disciplina do PPG-EBM;
III.
Os docentes permanentes devem ministrar, pelo menos, uma disciplina a
cada 2 (dois) anos (admitidas disciplinas ministradas em conjunto com outro docente do PPGEBM);
IV.
Ter concluído ou estar em andamento 1 (uma) orientação/coorientação, no
mínimo;
V.
Comprovar participação em pelo menos 1 projeto de pesquisa com
financiamento público ou privado ou bolsa de agencia de fomento nos últimos 48 (quarenta e
oito) meses, sendo que não serão consideradas as bolsas da cota do PPG-EBM ou financiada pela
UFABC;
VI.
Publicar, pelo menos 4 (quatro) produções científicas e/ou tecnológicas
nos últimos 4 (quatro) anos, sendo pelo menos 1 (uma) publicação em periódicos indexados,
extrato Qualis A e B do comitê Engenharias IV;
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a. Pelo menos 1 (uma) publicação em periódicos indexados, extrato Qualis A ou B
do comitê Engenharias IV;
b. As demais produções podem ser: trabalhos completos em anais de congressos
científicos, artigos em periódicos, patentes depositadas, patentes registradas, livros e capítulos de
livros na área de interesse do PPG-EBM.
Parágrafo único. O docente somente será recredenciado se atender a todos os
critérios definidos neste artigo.
Art. 11º Para o segundo recredenciamento e subsequentes, os docentes
permanentes do PPG-EBM devem obedecer aos itens I a IV do artigo 5º e:
I.
Ter concluído ou estar em andamento 2 (duas) orientações/coorientações,
nos últimos 48 meses;
II.
Comprovar participação em projeto de pesquisa com financiamento
público ou privado ou bolsa de agência de fomento nos últimos 4 (quatro) anos, sendo que não
serão consideradas as bolsas da cota do PPG-EBM ou financiada pela UFABC;
III.
Realizar, pelo menos, 4 (quatro) produções científicas e tecnológicas nos
últimos 4 (quatro) anos, com coautoria de discente e/ou egresso do PPG-EBM, sendo:
a. Pelo menos 2 (duas) publicações em periódicos indexados, extrato Qualis A1,
A2, B1 ou B2 do comitê Engenharias IV, sendo ao menos uma com co-autoria de discente do
programa;
b. As demais produções podem ser: trabalhos completos em anais de congressos
científicos, artigos em periódicos, patentes depositadas, patentes registradas, livros e capítulos de
livros na área de interesse do PPG-EBM.
Parágrafo único. O docente somente será recredenciado se atender a todos os
critérios definidos neste artigo.
Art. 12º No caso de indeferimento do recredenciamento do docente permanente
com orientação em andamento, o solicitante será automaticamente descredenciado, sendo seu
orientado transferido para um outro orientador do programa após consulta por esta coordenação
aos docentes credenciados e ao discente.
Art. 13º Qualquer docente credenciado no PPG-EBM que obtiver gozo de Licença
Sabática, Licença Especial, Licença Gestante ou Licença Médica e afastamento de licença
acadêmica, deverá mencionar esse fato em carta submetida à coordenação do Programa,
juntando a documentação comprobatória pertinente, para que seja considerada a
proporcionalidade dos requisitos de recredenciamento quanto à carga didática.
Art. 14º Dentre os docentes que solicitarem o recredenciamento, a coordenação
convidará 03 (três) não membros da Coordenação que, segundo o seu parecer, cumprem as
exigências mínimas estabelecidas nos artigos 10º e 11º, para compor a Comissão de Avaliação de
Recredenciamento.
§ 1º Caberá à Comissão de Avaliação de Recredenciamento analisar todas as
solicitações de recredenciamento e deverá encaminhar à coordenação um documento com o
resultado circunstanciado da análise da solicitação de recredenciamento de cada docente, no que
se refere ao cumprimento das exigências mínimas mencionadas nos artigos 10º para caso de
primeiro recredenciamento e artigo 11º para caso de segundo recredenciamento e posteriores.
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§ 2º Caberá à coordenação, em reunião ordinária ou extraordinária, julgar e emitir
um parecer para cada pedido de recredenciamento e publicar relatório com os resultados,
cabendo recurso em um prazo de 30 dias.
§ 3º Os docentes descredenciados poderão solicitar novamente o seu
recredenciamento a qualquer momento; estas solicitações serão analisadas diretamente pela
coordenação e deverão obedecer às regras do último processo de recredenciamento realizado
pelo docente, que notificará o docente a respeito do resultado no prazo máximo de 30 dias.
§ 4º Os docentes permanentes ou colaboradores que não mais desejem permanecer
vinculados ao programa poderão fazer esta solicitação a qualquer momento, que será
prontamente atendida pela coordenação.
§ 5º Os docentes que queiram mudar a sua condição de colaborador para
permanente deverão solicitar o credenciamento como docente permanente, de acordo com o
estabelecido no artigo 4º.
§ 6º Os docentes que queiram mudar a sua condição de permanente para
colaborador deverão solicitar o credenciamento como docente colaborador, de acordo com o
estabelecido no artigo 8º.
TITULO III – Disposições Gerais
Art. 15º Para fins de credenciamento ou recredenciamento podem ser
contabilizados também artigos ainda não publicados, mas que estejam aceitos de forma
definitiva, ou seja, artigos “in press”, desde que a aceitação definitiva do artigo seja devidamente
comprovada.
Art. 16º Quando o artigo em avaliação for referente a ano que não foi definida a
classificação QUALIS, deverá ser considerado o histórico dos últimos 3 (três) anos, tomando-se
a classificação máxima desse período.
Art. 17º Os casos omissos serão analisados pela Coordenação do Programa.
Art. 18º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 19º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço da UFABC.

PATRÍCIA APARECIDA DA ANA
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Engenharia Biomédica
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Corregedoria-seccional

PORTARIA DA CORREGEDORIA Nº 28, DE 22 DE JULHO DE 2019.
Institui Comissão de Processo Administrativo
Disciplinar para apuração dos atos e fatos que
constam do processo administrativo disciplinar nº
23006.001145/2019-91.

O CORREGEDOR-SECCIONAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da SUGEPE nº 888, de 24 de agosto de 2018, publicada
no Diário Oficial da União (DOU), seção 2, página 16, de 27 de agosto de 2018, no uso de suas
atribuições legais, com fundamento no artigo 148 e no artigo 152, ambos da Lei nº 8112/90,
RESOLVE:
Art. 1º Instituir Comissão de Processo Administrativo Disciplinar – rito ordinário,
para apuração dos atos e fatos que constam do processo administrativo disciplinar nº
23006.001145/2019-91, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos
trabalhos.
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sob a presidência do
primeiro, integrarem a Comissão referida no Artigo 1º:
I – Carlos Eduardo Rocha dos Santos, SIAPE nº 1549711 – Técnico em Assuntos
Educacionais;
II – Rafael de Freitas, SIAPE nº 1689993 – Administrador, e
III – Renan Silva Soares, SIAPE nº 2139372 - Técnico de Laboratório - Área:
Eletrônica.
Art. 3º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização e conclusão dos
trabalhos.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço
da UFABC.

Silvio Wenceslau Alves da Silva
Corregedor-seccional da UFABC
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