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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Reitoria

PORTARIA Nº 311, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Concede licença para tratar de interesses Particulares a
David da Mata Lopes.

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:
Conceder licença para tratar de interesses particulares ao servidor DAVID DA
MATA LOPES, Técnico de Laboratório - Área: Química, SIAPE 2110581, pelo período de
30/09/2019 a 15/02/2020, com fundamento no Art. 91 da Lei nº 8.112/90 e do Processo nº
23006.001317/2019-27.

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 6

Boletim de Serviço nº 875
10 de setembro de 2019

PRÓ-REITORIA
DE
ADMINISTRAÇÃO

Página 7

Boletim de Serviço nº 875
10 de setembro de 2019

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

PORTARIA Nº 87, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Designa a servidora Natalia Gea para responder como
Gestora responsável pelo Contrato nº 028/2019.

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 a servidora Natalia Gea (SIAPE nº 2093122) para responder
como Gestora responsável pelo Contrato nº 028/2019, processo nº 23006.002012/2018-51,
celebrado entre a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC e a empresa
2BOOKS COMÉRCIO DE LIVROS, PROMOÇÕES CULTURAIS E SERVIÇOS LTDA.,
tendo como Gestor substituto o servidor Cleiton Fabiano Klechen (SIAPE nº 1863677).

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 Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática

PORTARIA Nº 037, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019

Constitui o Grupo de Trabalho para discussão de normas
de credenciamento e recredenciamento de docentes no
Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das
Ciências e da Matemática.

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO E
HISTÓRIA DAS CIÊNCIAS E DA MATEMÁTICA DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC - UFABC, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores docentes listados abaixo para comporem o Grupo de
Trabalho para discussão de normas de credenciamento e recredenciamento de docentes do PPG-ENS,
sob a presidência da primeira, conforme deliberado na 2ª Reunião Plenária Extraordinária, em 04 de
setembro de 2019:





DANUSA MUNFORD - SIAPE nº 1371962,
AILTON PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR - SIAPE nº 1349564,
MIRIAN PACHECO SILVA ALBRECHT - SIAPE nº 1364215, e
MARCIA HELENA ALVIM – SIAPE nº 1656374.

Art. 2º o Grupo de Trabalho para discussão de normas de credenciamento e
recredenciamento de docentes do PPG-ENS terá vigência de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 23
de setembro de 2019;
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de publicação no Boletim de
Serviço da UFABC.

ALESSANDRO JACQUES RIBEIRO
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em
Ensino e História das Ciências e da Matemática

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco B · 4º andar · Sala 402 · Fone: (11) 4996-0085/0086/0087
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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
PORTARIA Nº 38, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Regulamenta a dispensa das disciplinas de Estágio em
Docência para o Programa de Pós-graduação em
Engenharia da Informação da UFABC

A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ENGENHARIA DA INFORMAÇÃO (PPG-INF) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL DO ABC, no uso de suas atribuições legais e estatutárias e,
CONSIDERANDO a Resolução da CPG nº 51, que regulamenta o
reconhecimento de créditos de disciplinas na Pós-graduação,
CONSIDERANDO a Resolução ConsEP nº 75 que normatiza os procedimentos
para realização de Estágio de Docência na Pós-Graduação,
RESOLVE:
1º
A
dispensa
da(s)
disciplina(s)
INF-007
Estágio
Art
Docência I e/ou INF-010 Estágio Docência II poderá ser requerida mediante a apresentação de
comprovação de experiência em atividades de docência em ensino superior realizadas há até 7 (sete) anos
da data do requerimento.
Art 2º O discente deverá apresentar a seguinte documentação:
I.
Documento emitido pela Instituição de Ensino Superior contendo o elenco
de disciplinas e o período em que as atividades de ensino foram realizadas;
II.
Ementa das disciplinas, constando carga horária.
Parágrafo único. A Coordenação poderá solicitar documentos complementares
para apreciação do requerimento.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de publicação no Boletim de Serviço
da UFABC.

LUIZ HENRIQUE BONANI DO NASCIMENTO
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia da Informação

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco B · 4º andar · Sala 402 · Fone: (11) 4996-0085/0086/0087
ppg.informacao@ufabc.edu.br
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Coordenadoria Administrativa dos Programas de Pós-Graduação
EDITAL Nº 876/2019
Normas do Processo Seletivo de Discentes
Regulares para o Programa de Pós-Graduação
em Física, referente ao ingresso no primeiro
quadrimestre do ano de 2020.

O Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna
pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso nos cursos de
Mestrado e Doutorado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o mês de fevereiro
de 2020 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 Coordenação do Programa, eleita conforme CI Nº
176/2018 de 30/07/2018, publicada no Boletim de Serviço nº Boletim de Serviço nº 772, de 14
de agosto de 2018, p.30.
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 de documento na solicitação de inscrição
(ver item 4).
1.3. É fortemente recomendado que todos os candidatos realizem o Exame Unificado de PósGraduação em Física (EUF), conforme disposto no item 4.4 e no item 5 desse edital.
1.4. 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 e divulgação dos selecionados (aprovados) é apresentado
a seguir:
Prazo de inscrição
10/09/2019 a 02/11/2019
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas 08/11/2019
(com
motivos)
Prazoos
para
recurso das inscrições indeferidas
09/11 a 13/11/2019
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco B · 4º andar · Sala 402 · Fone: (11) 4996-0085/0086/0087
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Resultado dos recursos das inscrições
Processo de classificação
Divulgação do resultado parcial
Prazo para recurso do resultado parcial
Divulgação do Resultado Final
Matrícula em disciplinas via portal

18/11/2019
18/11 a 22/11/2019
22/11/2019
23/11/2019 a 27/11/2019
Até 20/12/2019
28 a 30 JAN 2020 (previsão) S
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/

Matrícula (entrega de documentos)

15 a 17 JAN 2020 (previsão)
http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/

Início das aulas

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

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1. No presente edital serão oferecidas:
- 10 (dez) vagas para o curso de Mestrado;
- 15 (quinze) vagas para o curso de Doutorado.
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. A inscrição do candidato no processo seletivo envolve a apresentação de toda a
documentação citada nesta seção, em formato digital. A falta de qualquer destes documentos e
do atendimento de suas exigências poderá acarretar no indeferimento da inscrição.
4.2. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período indicado no
item 2. deste edital, o formulário eletrônico de inscrição do Programa de Pós-Graduação em
Física da UFABC disponível no site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, responder
ao questionário e anexar as cópias digitais dos seguintes documentos (obrigatoriamente em
formato PDF):
I.
Documentos de identidade do candidato: RG para brasileiros, RNE no caso de candidato
estrangeiro (se não possuir o RNE, será aceito, para inscrição, cópia das primeiras páginas do
passaporte);
II.
Histórico escolar da graduação, completo, incluindo eventuais reprovações em
disciplinas;
III.
Histórico escolar do mestrado (para candidatos ao curso de Doutorado) completo,
incluindo eventuais reprovações em disciplinas;
IV.
Curriculum Vitae, preferencialmente da plataforma Lattes (lattes.cnpq.br);
V.
Diploma ou certificado de conclusão do curso de graduação (e de pós-graduação, se for o
caso); ou carta do próprio candidato, com aval do orientador escolhido, declarando a iminente
conclusão do curso (deve se informar data prevista de conclusão do curso, no caso da graduação
as disciplinas que está cursando, no caso de pós-graduação a previsão de data de defesa da
dissertação de mestrado).
VI.
Carta de apresentação (motivação) do candidato descrevendo seus interesses específicos
em pesquisa e motivação para ingresso na pós-graduação, além de breve descrição de sua
experiência previa em pesquisa (iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, estágios em
laboratórios e grupos de pesquisa, mestrado, etc) em no máximo 2 páginas, em PDF.

2
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco B · 4º andar · Sala 402 · Fone: (11) 4996-0085/0086/00
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4.3. Para fins de inscrição no processo seletivo os diplomas de Graduação e de Mestrado obtidos
em Programas de Pós-Graduação no exterior não necessitam ter a prévia revalidação por
instituição pública brasileira.
4.4. O candidato deve informar no ato da inscrição seu número de inscrição no EUF e a data da
realização do exame e incluir junto dos documentos de inscrição o e-mail (em formato PDF) da
Coordenação do EUF informando o ano da realização e a nota obtida no exame de ingresso, se o
resultado já tiver sido divulgado.
4.5. É requisito para a inscrição no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Física
da UFABC a indicação e o aceite de um orientador pertencente ao quadro de orientadores
permanentes ou colaboradores cadastrados no Programa e aptos a receber novas orientações
(conforme listado na página fisica.ufabc.edu.br/index.php/pessoas/orientadores-credenciados).
4.6. O orientador indicado, conforme o item 4.5., deve manifestar sua concordância através de
correio eletrônico enviado para o endereço: ppg.fisica@ufabc.edu.br, com o Assunto: "Aceite de
Orientação – nome do candidato", podendo ainda (opcionalmente) incluir argumentos em
favor da candidatura no corpo do e-mail.
4.7. O candidato deverá solicitar que 2 (duas) cartas de recomendação (conforme modelo
disponível
em
fisica.ufabc.edu.br/index.php/sobre-o-curso/formularios-e-modelos-paradownload) sejam enviadas ao programa por ex-professores, ex-orientadores, colaboradores, ou
outros que tenham tido alguma relação profissional e/ou acadêmica com o candidato.
4.8. As cartas de recomendação devem ser enviadas diretamente pelo avaliador que
recomenda o estudante, também em formato digital (arquivo formato pdf) para o e-mail
ppg.fisica@ufabc.edu.br com o Assunto: “Recomendação – nome do candidato”.
Paragrafo único: O docente que potencialmente irá orientar o estudante não deverá encaminhar
carta de recomendação, podendo se manifestar em favor do candidato no e-mail de aceite de
orientação conforme o item 4.6.
4.9. Na inscrição os candidatos devem indicar se são Pessoas com Deficiência(s) - PcD e, em
caso positivo, devem enviar atestado médico ou comprovação e indicar os equipamentos
necessários. Neste caso, a indicação de equipamentos necessários para a realização das etapas do
Processo Seletivo servirá para viabilizar a disponibilidade dos mesmos pela UFABC; eventual
indisponibilidade de atendimento será comunicada ao candidato via e-mail.
4.10. É de responsabilidade do candidato certificar-se que as cartas de aceite de orientação e de
recomendação, citadas nos itens 4.6, 4.7 e 4.8 sejam enviadas ao e-mail indicado nos itens 4.6.
e 4.8., dentro do prazo de inscrição previsto no item 2.
4.11. A falta de qualquer dos documentos citados nesta sessão poderá significar, a critério da
Coordenação do curso, a desclassificação do candidato no processo seletivo.
4.12. Somente serão consideradas válidas as inscrições concluídas até às 23h59min (horário de
Brasília) do último dia de inscrição (item 2.1).
4.13. Os documentos entregues para a inscrição no processo seletivo não serão reaproveitados
para a matrícula, desse modo, o candidato aprovado deverá providenciar a documentação
3
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necessária para a matrícula em sua totalidade, conforme disposto na Portaria da ProPG nº 06
de 21 de junho de 2017 e no site da ProPG (http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/).
5.

DO EXAME UNIFICADO DAS PÓS-GRADUAÇÕES EM FÍSICA

5.1
O Exame Unificado das Pós-Graduações em Física (EUF) é organizado conjuntamente
pelas coordenações dos programas de pós-graduação em Física do Instituto de Física da USP,
Instituto de Física de São Carlos - USP, Instituto de Física “Gleb Wataghin” - UNICAMP,
Instituto de Física Teórica - UNESP, Universidade Federal do ABC - UFABC, Universidade
Federal de São Carlos – UFSCAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS,
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, e Universidade Federal de Pernambuco –
UFPE. O EUF é regido por regulamentação própria, amplamente divulgada através dos sítios dos
programas de pós-graduação que o organizam, bem como na Sociedade Brasileira de Física.
5.2. A regulamentação completa do EUF pode ser encontrada no seguinte endereço:
[www.ufrgs.br/euf/].
5.3. Permite-se ao candidato indicar o resultado de uma das (três) edições anteriores do EUF
realizadas até dois anos antes da edição referente ao processo seletivo do qual trata o presente
edital.
5.4. A mesma nota obtida numa das edições do EUF, e com a qual o candidato foi habilitado para
o Mestrado, poderá ser empregada para o ingresso no curso de Doutorado, desde que respeitado
o prazo de validade da nota, estipulado no item 5.3.
6.

DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS

6.1. A classificação, em ordem de prioridade para atribuição de bolsas de estudo do Programa,
será dada em dois grupos, na seguinte ordem: Grupo I, candidatos que realizaram o EUF; Grupo
II, candidatos que não realizaram o EUF.
Parágrafo Único. Estudantes residentes no exterior que não tenham feito o EUF poderão
apresentar nota obtida em exame de física equivalente (como por exemplo GRE), que será
analisada pela Coordenação e poderá ser validada como equivalente ao EUF, após normalização
adequada, podendo assim concorrer no Grupo I.
6.2.
Para fins de classificação será considerado o mérito acadêmico dos candidatos compreendendo a
avaliação dos seguintes aspectos: (I) desempenho no EUF (para candidatos do Grupo I); (II) histórico
escolar e Curriculum Vitae (para candidatos dos Grupos I e II); (III) carta do candidato descrevendo os
interesses específicos em pesquisa e motivação para ingresso na pós-graduação e cartas de recomendação
de ex-professores/orientadores (para candidatos dos Grupos I e II).

§ 1º Cada membro da Coordenação atribuirá aos aspectos (II) e (III) listados no caput uma nota
numérica de 0 a 10.
§ 2º A nota final atribuída a cada candidato por cada avaliador será a média ponderada das notas
atribuídas conforme o caput e o Parágrafo Primeiro, com os seguintes pesos: (I) histórico e
Curriculum Vitae - peso 7 (sete); (II) cartas de recomendação - peso 3 (três), arredondadas para
dois algarismos significativos.
4
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§ 3º Para os candidatos do Grupo I, será considerado na classificação o percentil em que o candidato foi
classificado na edição do EUF indicada. Para fins de classificação será atribuído o valor ‘percentil’ x 10.0
como nota EUF normalizada.

§ 4º Para os candidatos do Grupo I, a nota final será a média aritmética das notas atribuídas por
cada avaliador ao candidato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo, com peso 5
(cinco), e da nota EUF normalizada, com peso 5 (cinco), arredondadas para dois algarismos
significativos.
§ 5º Para os candidatos do Grupo II, a nota final será a média aritmética das notas atribuídas por
cada avaliador ao candidato, de acordo com os Parágrafos Primeiro e Segundo.
6.3. Estipula-se que a media final deverá ser maior ou igual a 5,00 (cinco) para candidatos do
Grupo I, e 8,50 (oito vírgula cinco) para candidatos do Grupo II, para ingresso no Curso e
classificação para atribuição de bolsas.
6.4. Cada grupo de candidatos será ordenado da maior para a menor nota final, calculada
conforme o item 6.2. deste edital.
6.5. Em caso de empate na avaliação dos candidatos, os critérios de desempate obedecerão à
seguinte ordem:
1. Maior nota no EUF, para candidatos do Grupo I.
2. Maior nota média atribuída no item (II) histórico escolar, Curriculum Vitae e carta de
motivação para candidatos dos grupos I e II.
6.6. O resultado contendo a classificação em ordem de prioridade para atribuição de bolsas
será publicado na página do Curso de Pós-Graduação em Física/UFABC na internet, no endereço
http://fisica.ufabc.edu.br.
§ 1º Tal classificação não refletirá necessariamente o número de bolsas efetivamente disponíveis,
que será confirmado em data posterior à divulgação desta classificação, por e-mail, diretamente
aos classificados.
§ 2º Recomendamos que todos os candidatos aprovados juntamente com seus orientadores que
solicitem bolsas de estudo diretamente às agências de fomento a pesquisa, mesmo antes da
matrícula no Programa.
7. DA MATRÍCULA
7.1. 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 data e
horário a ser definido, conforme informações disponíveis em propg.ufabc.edu.br/matriculas.
7.2. 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.
7.3. Para a matrícula ser efetivada, o candidato classificado deverá entregar todos os documentos
indicados no link propg.ufabc.edu.br/matriculas, bem como atender as solicitações e observar as
informações que nele constam.
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7.4. Os candidatos selecionados para o Curso de Doutorado, que estejam cursando o Mestrado,
na UFABC ou em outra instituição de ensino superior, só poderão se matricular no Curso de
Doutorado após a efetiva aprovação da Defesa de Dissertação (Mestrado), comprovada pela
“Ata de Defesa”.
7.5. O candidato aprovado e que fizer jus a uma Bolsa de Estudo da UFABC, deverá abrir uma
conta-corrente da qual seja obrigatoriamente o titular, 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.
8. DOS RECURSOS
8.1. Caberá recurso, em face dos resultados previstos no item 2.1 deste Edital, pelas razões de
legalidade e de mérito
8.2. Os recursos a que os candidatos têm direito (item 2.1) deverão ser direcionados
EXCLUSIVAMENTE para o e-mail institucional do Programa (ppg.fisica@ufabc.edu.br), de
forma fundamentada para que possam justificar nova deliberação. Solicitações enviadas para
endereço eletrônico diferente do aqui indicado não serão consideradas.
8.3. O recurso deve atender ao seguinte:
I – O assunto do e-mail deve conter: Recurso – “Nome do candidato” – “Número de
inscrição”;
II – não há um modelo de texto para recursos previstos neste edital, devendo o próprio candidato
redigir as suas alegações de forma clara e objetiva.
8.4. Caberá à Coordenação analisar os recursos interpostos pelos candidatos desde que o pedido
esteja em conformidade com os prazos e procedimentos previstos neste Edital.
8.5. Não caberá novo recurso (segundo recurso) em face da decisão da Coordenação.
8.6. Os recursos previstos neste Edital não possuem caráter suspensivo.
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Ao se inscrever, os candidatos assumem conhecer e aceitar o conteúdo deste Edital, assim
como as Normas Internas do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do
ABC (disponíveis em: http://fisica.ufabc.edu.br).
9.2. A aprovação do candidato está condicionada à disponibilidade de orientadores no tema de
pesquisa pretendido.
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9.3. 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 Física (http://fisica.ufabc.edu.br).
9.4. Os casos omissos e não previstos por este Edital serão resolvidos pela Coordenação do
Física/UFABC.
9.5. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas EXCLUSIVAMENTE
pelo e-mail: ppg.fisica@ufabc.edu.br.

Roberto Menezes Serra
Coordenação do Programa de Pós-Graduação
em Física
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Pós-Graduação
Programa de Pós-Graduação em Matemática

EDITAL Nº 78/2019
Normas do Processo Seletivo de Discentes Regulares para
o Programa de Pós-Graduação em Matemática – Cursos de
Mestrado e Doutorado Acadêmico “Stricto Sensu”,
referente ao ingresso no primeiro quadrimestre do ano de
2020.
O Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-MAT) da Universidade Federal do ABC
(UFABC) torna pública a abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso nos
Cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmico stricto sensu com início previsto para o
primeiro quadrimestre de 2020 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 Marcus Antônio Mendonça Marrocos
(SIAPE nº1793234), sendo seus demais membros titulares os servidores docentes Mariana
Rodrigues da Silveira (SIAPE no1675735) e Erika Alejandra Rada Mora (SIAPE no 2391988).
1.2. Para a inscrição no processo seletivo (Cursos de Mestrado e de Doutorado), 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. A seleção dos candidatos será realizada com base em prova escrita do PPG-MAT em
português, sem consulta, elaborada pela Comissão de Seleção, ou por meio da Prova Extramuros
de Matemática (http://provaextramuros.org.br/index.php/pt/), e, no nível Doutorado, também
a análise do currículo comprovado.
1.5. Não há taxa de inscrição para o processo seletivo de que trata o presente edital.
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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 é apresentado a seguir:
Prazo de inscrição
Divulgação das inscrições deferidas e indeferidas
(com os motivos de indeferimento)
Prazo para recurso das inscrições indeferidas
Resultado dos recursos das inscrições
Processo de classificação envolvendo: prova escrita
(mestrado e doutorado) e análise de currículo
(doutorado).

Divulgação do resultado parcial
Prazo para recurso do resultado parcial
Divulgação do resultado final
Matrícula
Início das aulas

10/09 a 14/10/2019
17/10/2019
18/10 a 22/10/2019
25/10/19
Prova Escrita: 04/11/2019
Análise de Currículo: 11 a 14/11/2019
Local e horário a ser divulgado junto
com o resultado dos recursos das
inscrições.
18/11/2019
19 a 22/11/2019
Até 02/12/2019
A ser definido
A ser definido

3. DAS VAGAS OFERECIDAS
3.1. Serão oferecidas 12 (doze) vagas para o Curso de Mestrado e 8 (oito) vagas para o
Curso de Doutorado. O número exato de vagas poderá sofrer alteração em função da
quantidade de candidatos aptos nos termos do presente Edital e da quantidade de bolsas de
estudo disponíveis.
Obs.: A aprovação no processo seletivo não garante a concessão de bolsa, apenas o acesso ao
curso pleiteado para fins de matrícula (agora ou no prazo do edital de fluxo contínuo).
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar, no período informado no
calendário (item 2.1), o site: http://propg.ufabc.edu.br/processos-seletivos/, clicar no ícone
“CLIQUE AQUI PARA SE INSCREVER PELO SIGAA”, acessar o Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas – SIGAA, escolher o Programa de Pós-Graduação em
Matemática, responder ao questionário e anexar as cópias dos seguintes documentos
(obrigatoriamente em formato PDF):
I. Cópia do RG (para brasileiros) ou RNE/Passaporte (para estrangeiros);
II. Cópia do histórico escolar da graduação;
III. Cópia do histórico escolar de mestrado para candidatos de doutorado, se houver;
IV. Para candidatos a Doutorado, súmula curricular (“planilha de pontuação”) que lista as
atividades que realizou e a respectiva pontuação pretendida (conforme Anexo), juntando prova
de participação, diploma, frontispício de artigo etc. ou indicando onde pode ser encontrada.
V. Para candidatos a Doutorado, cópia do currículo completo atualizado. Para candidatos
brasileiros, exige-se o Lattes completo atualizado (http://lattes.cnpq.br/);

2
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco B · 4º andar · Sala 402 · Fone: (11) 4996-0085/0086/0087
ppg.matematica@ufabc.edu.br

Página 20

Boletim de Serviço nº 875
10 de setembro de 2019

VI. Cópia do diploma de graduação, ou cópia do certificado de conclusão, ou atestado com
previsão de sua conclusão até a data da matrícula no Programa;
VII. Cópia do diploma de mestrado, ou cópia do certificado de conclusão, ou atestado com
previsão de sua conclusão até a data da matrícula no Programa, se houver;
a) Os diplomas de graduação e de mestrado obtidos em Programa no exterior não necessitam ter
a sua revalidação, por instituição pública brasileira, no momento da inscrição para o processo
seletivo.
VIII – (Opcional) Para candidatos a Doutorado, carta de aceite de orientação por um docente
credenciado
no
Curso
de
Doutorado
deste
Programa
(veja
http://posmat.ufabc.edu.br/index.php/br/pessoas/doc-doutorado)
4.2. No formulário de inscrição, em campo correspondente, os candidatos devem indicar se são
Pessoas com deficiência (PcD) e, em caso positivo, devem enviar atestado médico ou
comprovação.
Parágrafo único. A indicação, no formulário de inscrição, de equipamentos necessários para a
realização das etapas do Processo Seletivo servirá para viabilizar a disponibilidade dos
mesmos pela UFABC e eventual indisponibilidade de atendimento será comunicada ao
candidato via e-mail.
4.3. A falta de qualquer dos documentos solicitados na inscrição e do atendimento de suas
exigências acarretará no indeferimento da inscrição e na exclusão do candidato.
4.4. A Comissão de Seleção/Coordenação não se responsabilizará pelas inscrições iniciadas e
não concluídas durante o período previsto da inscrição.
4.5. Não serão aceitas inscrições realizadas por quaisquer outros canais não previstos neste
Edital.
4.6. É de responsabilidade integral do candidato o correto preenchimento da solicitação de
inscrição, bem como o envio dos documentos previstos nos termos deste Edital.
4.7. Os documentos entregues/enviados para a inscrição no processo seletivo não serão
reaproveitados para a matrícula, desse modo, o candidato aprovado deverá providenciar a
documentação necessária para a matrícula em sua totalidade, conforme disposto na Portaria da
ProPG nº 06 de 21 de junho de 2017 e no site da ProPG (http://propg.ufabc.edu.br/
matriculas/).

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO
5.1. O processo seletivo para o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Matemática é
elaborado e realizado pela Comissão de Seleção constituída por docentes do Programa (item
1.1). Os critérios de seleção e/ou classificação são baseados em:
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I. Prova escrita PPG-MAT em português e/ou Prova Extramuros de Matemática;
II. Análise da súmula curricular, no caso do Doutorado.
5.2.1. Prova escrita PPG-MAT:
I - A prova escrita em português, sem consulta, terá duração de 4 (quatro) horas e será
constituída de questões de Álgebra Linear e Análise na Reta, tendo caráter classificatório e
eliminatório. Será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) à prova escrita.
a) A ementa de Análise na Reta consiste de: Limite de funções. Funções contínuas: operações,
Teorema do Valor Intermediário. Derivada: derivada num ponto, regra da cadeia, Teorema do
Valor Intermediário para derivadas, Teorema do Valor Médio. Integral de Riemann: Teorema
Fundamental do Cálculo.
b) A ementa de Álgebra Linear consiste de: Espaço Vetorial: Definição e exemplos. Subespaços
vetoriais. Combinação linear. Dependência e independência linear. Base de um espaço vetorial e
mudança de base. Transformações Lineares: Definição de transformação linear e exemplos.
Núcleo e imagem de uma transformação linear. Transformações lineares e matrizes. Matriz
mudança de base. Autovalores e Autovetores: Polinômio característico. Base de autovetores.
c) A bibliografia recomendada para as ementas nos subitens acima é:
1- APOSTOL, T. M. Cálculo II: cálculo com funções de várias variáveis e álgebra linear, com
aplicações às equações diferenciais e às probabilidades. Reverté, 1996.
2- HOFFMAN, K.; KUNZE, R. Linear Algebra. Prentice Hall, 1971.
3- LIMA, E. L. Curso de Análise. v. 1. IMPA, 2002.
4- RUDIN, W. Principles of Mathematical Analysis. McGraw-Hill, 1976.
II – Serão anuladas as notas nessa prova dos candidatos que não estiverem presentes ou
chegarem depois do horário marcado para o início da prova na data e local especificados.
III – A listagem dos candidatos classificados será divulgada na página eletrônica do Programa
(http://posmat.ufabc.edu.br/).
IV - Não haverá revisão da prova.
V - Alunos comprovadamente residentes fora do Estado de São Paulo poderão solicitar a
realização do exame escrito em sua instituição de origem. Para tanto, devem entrar em contato
por meio do endereço ppg.matematica@ufabc.edu.br, até a data de 28/10/2019, sugerindo a
instituição e o docente responsável pela aplicação da prova, com seu respectivo contato.
5.2.2. Também serão aceitos os candidatos de mestrado ou doutorado aprovados por meio da
Prova Extramuros de Matemática (http://provaextramuros.org.br/index.php/pt/).
5.3. Análise da súmula curricular: será realizada pelos membros da Comissão de Seleção, que
apenas validará e totalizará a pontuação pleiteada na súmula curricular (item 4.1.IV) de acordo
com o Anexo, a partir de 0 (zero) pontos e limitada a 10 (dez) pontos
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5.4. A aprovação de candidatos a doutorado sem o título de mestre está condicionada à
aprovação da comissão de seleção, com base na análise do currículo completo.

6. CANDIDATOS RESIDENTES NO EXTERIOR
6.1. Candidatos residentes no exterior poderão apresentar seu currículo em inglês, mas estão
sujeitos ao mesmo calendário do processo de seleção (item 2), devem prover a mesma
documentação (item 4), devem atentar que o idioma primário dos cursos é o português (item 12)
e devem atentar que os cursos são presenciais na sede da UFABC.
7. DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO
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 no nível Mestrado o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 5,0 (cinco) na prova escrita PPG-MAT, ou que tenha obtido nota igual
ou superior à média global na Prova Extramuros de Matemática de Mestrado.
8.2. Será considerado aprovado no processo seletivo no nível Doutorado o candidato que obtiver
nota igual ou superior a 7,0 na prova escrita PPG-MAT, ou que tenha obtido nota igual ou
superior à média global na Prova Extramuros de Matemática de Doutorado.
8.3 Para fins de classificação entre os candidatos aprovados no Mestrado, em primeiro lugar
ficam classificados os candidatos aprovados na Prova Extramuros de Matemática conforme
pontuação obtida; em seguida, ficam classificados os candidatos aprovados na prova escrita
PPG-MAT conforme pontuação obtida.
8.4. Para fins de classificação entre os candidatos aprovados no Doutorado, em primeiro lugar
ficam classificados os candidatos aprovados na Prova Extramuros de Matemática conforme a
média ponderada entre a pontuação obtida na prova com peso 7,0 (sete) e a nota da súmula
curricular com peso 3,0 (três); em seguida, ficam classificados os candidatos aprovados na prova
escrita PPG-MAT conforme a média ponderada da pontuação obtida na prova com peso 7,0
(sete) e a nota da súmula curricular com peso 3,0 (três).
8.5. Em caso de empate na avaliação dos candidatos de Doutorado, os critérios de desempate
obedecerão à seguinte ordem:
1. Maior nota na prova escrita PPG-MAT ou na Prova Extramuros de Matemática, conforme o
caso;
2. Maior nota na súmula curricular.
8.6. O ingresso no programa respeitará as vagas e condições previstas neste Edital (item 3). O
resultado será publicado na página do Programa http://posmat.ufabc.edu.br/.
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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 (ppg.matematica@ufabc.edu.br), não
se conhecendo solicitações enviadas para qualquer outro endereço eletrônico.
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 e divulgado em 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 em http://propg.ufabc.edu.br/matriculas/, bem como atender as
solicitações e observar as informações que nele constam para o 1º quadrimestre de 2020.

11. DAS BOLSAS DE ESTUDOS
11.1. Não há garantia de bolsas de estudos aos alunos selecionados, mas aqueles que as
solicitarem declarando disponibilidade de dedicação exclusiva ao Programa, no ato de inscrição,
poderão concorrer a bolsas de estudos sob a administração da Coordenação do Programa.
Parágrafo único. Caso haja disponibilidade, as bolsas serão alocadas de acordo com a
classificação do item 8.
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 Matemática.
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 PósGraduação em Matemática da Universidade Federal do ABC disponíveis em:
http://propg.ufabc.edu.br/legislacao/ e http://posmat.ufabc.edu.br.
12.3. É de responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a esse processo seletivo, divulgados na página eletrônica do
Programa de Pós-Graduação em Matemática http://posmat.ufabc.edu.br.
12.4. As disciplinas do curso de Mestrado ou de Doutorado poderão ser ofertadas em inglês,
porém, poderão ser ofertadas em português em sua maioria ou totalidade.
12.5. As normas internas do programa exigem comprovação de proficiência em inglês
(http://posmat.ufabc.edu.br/index.php/br/normas/normas-pos-grad).
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12.6. DÚVIDAS e INFORMAÇÕES ADICIONAIS poderão ser obtidas pelo e-mail:
ppg.matematica@ufabc.edu.br.

CRISTIAN FAVIO COLETTI
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Matemática
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ANEXO
Itens considerados na súmula curricular:
Formação Acadêmica

Pontos

Graduação em Matemática ou área afim

3,0

Pós-graduação stricto sensu em Matemática ou área afim

4,0

Especialização, aperfeiçoamento ou equivalente em Matemática ou área afim

1,0

Bolsas oficiais de iniciação científica, pesquisa ou estágio em Matemática ou área
afim.

0,2

Produção Científica

Pontos

Artigos em Matemática ou área afim, publicados ou aceitos para publicação em
periódicos científicos indexados.

1,0

Livros completos ou capítulos de livros em Matemática, ou área afim, publicados
por editoras com rigoroso corpo assessor (Universitárias ou Internacionais).

0,5

Apresentação de trabalhos e publicação de trabalhos completos em Matemática ou
área afim em anais de congressos ou simpósios.

0,2

Apresentação de trabalhos e publicação de resumos em Matemática ou área afim
em anais de congressos ou simpósios.

0,1

Proferir palestras, seminários, conferências e participar de mesas redondas em
Matemática ou área afim.

0,1

Atividades Didáticas

Pontos

Ministrar disciplinas no ensino superior em Matemática ou área afim.

0,2

Ministrar minicursos em congressos, simpósios e outros eventos científicos.

0,1

Carta de aceite opcional

Pontos

Aceite de orientação por docente credenciado no Curso de Doutorado deste
Programa (veja http://posmat.ufabc.edu.br/index.php/br/pessoas/docdoutorado).

2,0
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 947, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Concede aceleração da promoção aos docentes abaixo
relacionados, integrantes da Carreira do Magistério
Superior, da Classe A/4 – para a Classe C/6 – Nível 1.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67 de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Aceleração da Promoção, nos termos do Art. 13, II, da Lei nº
12.772/2012, considerando aprovação da CPPD, em caráter ad referendum, aos docentes abaixo
relacionados, integrantes da Carreira do Magistério Superior, de Professor Adjunto – A – classe
A-4 para Professor Adjunto – Classe C/6 – Nível 1, conforme discriminado a seguir:
SIAPE

NOME

2222046 ALESSANDRA TEIXEIRA

PADRÃO
ATUAL
4-602

PROGRESSÃO
VIGÊNCIA
PARA
6-601
29/04/2018

2333950 CONRADO AUGUSTUS DE MELO

4-602

6-601

05/09/2019

1610505 DANIEL PAPOTI

4-602

6-601

21/06/2019

2328150 JOAO VICENTE AKWA

4-602

6-601

08/08/2019

2327084 LUCAS DA SILVA TASQUETTO

4-602

6-601

01/08/2019

4-602

6-601

06/09/2019

4-602

6-601

10/06/2019

1318146

MAXIMILIANO BARBOSA DA
SILVA

1550812 VALERIA LOPES RIBEIRO

EDUARDO SCORZONI RE
Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 948, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Concede progressão funcional, aos docentes abaixo
relacionados, para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na
Classe A/4 da Carreira do Magistério Superior.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67 de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772/2012, conforme
aprovação da CPPD, aos docentes abaixo relacionados para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na Classe A/4 (Professor Adjunto A) da
Carreira do Magistério Superior, conforme discriminado a seguir:
SIAPE

NOME

1493200 CAROLINA GABAS STUCHI

PADRÃO
ATUAL
4-601

PROGRESSÃO
VIGÊNCIA
PARA
4-602
18/06/2019

1699699 CRISTINE KOEHLER ZANELLA

4-601

4-602

27/06/2019

2353139 ELOAH RABELLO SUAREZ

4-601

4-602

28/06/2019

EDUARDO SCORZONI RE
Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 949, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Concede progressão funcional, aos docentes abaixo
relacionados, para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na
Classe C/6 da Carreira do Magistério Superior.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67 de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772/2012, conforme
aprovação da CPPD, aos docentes abaixo relacionados para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na Classe C/6 (Professor Adjunto) da Carreira
do Magistério Superior, conforme discriminado a seguir:

2127212 FERNANDO TEUBL FERREIRA

PADRÃO
ATUAL
6-601

2145401 DIOGO LIBRANDI DA ROCHA

6-601

6-602

12/08/2019

FABIO MARQUES SIMOES DE
SOUZA

6-601

6-602

02/07/2019

2158244 IVAN KAYGORODOV

6-601

6-602

01/09/2019

1947221 MARILIA MELLO PISANI

6-602

6-603

15/04/2019

1050288 MONAEL PINHEIRO RIBEIRO

6-601

6-602

19/06/2019

2137432 PATRICIA DA SILVA SESSA

6-601

6-602

07/07/2019

SIAPE

2134537

NOME

PROGRESSÃO
VIGÊNCIA
PARA
6-602
06/06/2019

EDUARDO SCORZONI RE
Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 950, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Concede progressão funcional, aos docentes abaixo
relacionados, para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na
Classe D/7 da Carreira do Magistério Superior.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67 de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão Funcional, nos termos da Lei nº 12.772/2012, conforme
aprovação da CPPD, aos docentes abaixo relacionados para o nível de vencimento
imediatamente superior ao posicionamento atual na Classe D/7 (Professor Associado) da
Carreira do Magistério Superior, conforme discriminado a seguir:

1653406 ABRAHAO FONTES BAPTISTA

PADRÃO
ATUAL
7-701

1574260 ROLDAO DA ROCHA JUNIOR

7-702

7-703

29/07/2019

2605490 SERGIO DAISHI SASAKI

7-701

7-702

03/07/2019

SIAPE

NOME

PROGRESSÃO
VIGÊNCIA
PARA
7-702
03/06/2019

EDUARDO SCORZONI RE
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 951, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Promove os docentes abaixo relacionados, integrantes
da Carreira do Magistério Superior, da Classe C/6 –
nível 4 para a Classe D/7 – nível 1.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 548,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67 de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Promover nos termos da Lei nº 12.772/2012, considerando parecer conclusivo da
comissão organizadora, aprovado pela CPPD, em caráter ad referendum, os docentes abaixo
relacionados, integrantes da Carreira do Magistério Superior, de Professor Adjunto – Classe C/6
– Nível 4, para Professor Associado – Classe D/7 – Nível 1, conforme discriminado a seguir:
SIAPE

NOME

1882430 STEFANO NARDULLI

PADRÃO
ATUAL
6-604

PROGRESSÃO
VIGÊNCIA
PARA
7-701
21/07/2019

EDUARDO SCORZONI RE
Superintendente de Gestão de Pessoas
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 952, 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Concede Incentivo à Qualificação aos servidores
técnico-administrativos abaixo relacionados.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 211,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Incentivo à Qualificação, nos termos do Art. 12 da Lei n° 11.091 de 12
de janeiro de 2005, do Decreto n° 5.824 de 29 de junho de 2006 e da Lei nº 12.772 de 28 de
dezembro de 2012, aos servidores abaixo relacionados:
SIAPE

1702774
1875402
1883747
1859904
2681227
1833776
2110368
2343036
2887784
1384320

NOME

Alexandre Marson Pinheiro
Arnaldo Soares Filho
Carina Colturato Kido
Danilo Silvério
Diego Marcochi de Melo
Edcarlos Rodrigues de Souza
Eduardo Coelho Kogati Cocarelli
Fábio Henrique Coutinho Capeleiro
Geovane Oliveira de Sousa
Jefferson Silva Gouveia

NÍVEL DE
RELAÇÃO
ESCOLARIDADE

Especialização
Graduação
Doutorado
Doutorado
Mestrado
Especialização
Graduação
Graduação
Mestrado
Técnico

Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta

VIGÊNCIA

14/08/2019
19/08/2019
23/08/2019
21/08/2019
03/09/2019
23/08/2019
23/08/2019
30/08/2019
29/08/2019
07/08/2019

EDUARDO SCORZONI RE
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 953, 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Concede Incentivo à Qualificação aos servidores
técnico-administrativos abaixo relacionados.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 211,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Incentivo à Qualificação, nos termos do Art. 12 da Lei n° 11.091 de 12
de janeiro de 2005, do Decreto n° 5.824 de 29 de junho de 2006 e da Lei nº 12.772 de 28 de
dezembro de 2012, aos servidores abaixo relacionados:
SIAPE

2115324
3145549
2217999
2110773
1021477
1549719
1090971
1833354
1669637
1548474

NOME

Jéssica Caroline dos Santos Xavier
João Domingues Biancolin
José Augusto Pires de Abreu
Joseph Aparecido da Silva Marques
Juliana Sá Teles de Oliveira Molina
Lilian Santos Leite Menezes
Melina Macedo de Souza Mergl
Patrícia Gonçalves de Sá
Ulisses Demarchi Silva Terra
Vanessa Neves Estigoni Fernandes

NÍVEL DE
ESCOLARIDADE

RELAÇÃO

VIGÊNCIA

Especialização
Graduação
Mestrado
Graduação
Mestrado
Mestrado
Especialização
Mestrado
Doutorado
Especialização

Direta
Direta
Direta
Direta
Indireta
Direta
Direta
Direta
Direta
Direta

16/08/2019
02/09/2019
02/09/2019
30/08/2019
23/08/2019
19/08/2019
16/08/2019
29/08/2019
06/09/2019
12/08/2019
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 954, 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Concede Incentivo à Qualificação aos servidores
técnico-administrativos abaixo relacionados.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 211,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Incentivo à Qualificação, nos termos do Art. 12 da Lei n° 11.091 de 12
de janeiro de 2005, do Decreto n° 5.824 de 29 de junho de 2006 e da Lei nº 12.772 de 28 de
dezembro de 2012, aos servidores abaixo relacionados:
SIAPE

NOME

3125515 Vitor Mateus dos Reis Martins Duarte

NÍVEL DE
RELAÇÃO
ESCOLARIDADE

Especialização

Direta

VIGÊNCIA

29/08/2019
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 955, 09 DE SETEMBRO DE 2019.
Concede Progressão por Capacitação Profissional aos
servidores técnico-administrativos abaixo relacionados.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 211,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Conceder Progressão por Capacitação Profissional, nos termos do Art. 10 da Lei
n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, regulamentada pelo Decreto n° 5.824, de 29 de junho de
2006 e a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, aos servidores abaixo relacionados:
SIAPE

NOME

NÍVEL

VIGÊNCIA

2092963

FRANCISCO DÊNIS BEZERRA FARIAS SIMÃO

IV

01/09/2019

2111355

JHOSEF ABRANTES DE QUADROS

III

30/08/2019

2328967

MARCELA NUNES DOMINGUES

III

05/09/2019

3015245

NATALIA SATIE MOTOKUBO HALKER

II

20/08/2019
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 956, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Torna pública a autorização de afastamento para o
exterior do(a) servidor(a) Jeroen Schoenmaker.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 211,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC, do(a) servidor(a) JEROEN SCHOENMAKER, SIAPE
1671399, conforme PCDP nº 1039/19, para participação no 5th International Seminar on ORC
Power Systems, em Atenas (Grécia), pelo período de 06/09/2019 até 13/09/2019, incluindo
trânsito.

EDUARDO SCORZONI RÉ
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 957, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Torna pública a autorização de afastamento para o
exterior do(a) servidor(a) Marcelo Augusto Leigui de
Oliveira.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 211,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Tornar pública a autorização do Senhor Reitor da UFABC para viagem ao
exterior, com ônus limitado para a UFABC, do(a) servidor(a) MARCELO AUGUSTO LEIGUI DE
OLIVEIRA, SIAPE 1545176, conforme PCDP nº 995/19, para apresentação de trabalho no 11th
LAGO Workshop, em Buenos Aires (Argentina), pelo período de 27/10/2019 até 02/11/2019,
incluindo trânsito.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 958, DE 09 DE SETEMBRO DE 2019
Rescinde o contrato de trabalho de Professor(a)
Visitante de Priscila Leal da Silva.
O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA FUNDAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 211,
de 06/04/2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando
as competências delegadas pela Portaria da Reitoria nº 325, de 19/09/2017, publicada no DOU nº
183 de 22/09/2017, no uso das atribuições a ele conferidas,
RESOLVE:
Rescindir, em virtude do término do prazo contratual, nos termos do Art. 12, II, da
Lei 8.745/93, o contrato de trabalho de Professor(a) Visitante de Priscila Leal da Silva, SIAPE
3087316, a contar de 09/09/2019.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Superintendência de Gestão de Pessoas

RETIFICAÇÃO

Na Portaria da SUGEPE nº 797/2019, publicada Diário Oficial da União nº 168,
de 30/08/2019, seção 2, página 73, que torna pública a autorização de afastamento do servidor
(a) DEMÉTRIO GASPARI CIRNE DE TOLEDO, onde se lê: “pelo período de 09/09/2019 até
08/12/2019”, leia-se “pelo período de 07/09/2019 até 06/12/2019”.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Corregedoria-seccional

Juízo de Admissibilidade nº 17/2019/CORREG
Assunto: Denúncia encaminhada mediante a página da Corregedoria-seccional, registrada sob o
nº 671, em 04 de abril de 2019, solicitando a análise e providências da Corregedoria em relação a
supostas irregularidades em portaria de delegação de competência para a nomeação de comissão
examinadora.
Vistos e examinados os documentos da denúncia encaminhada e após a realização
da análise preliminar, considerando que:


conforme consta na Lei nº 9784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal, o art. 12, caput, trata acerca da possibilidade de
delegação:
“Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal,
delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhe sejam
hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole
técnica, social, econômica, jurídica ou territorial.



no aspecto formal, o ato administrativo analisado, na espécie portaria de delegação, teve
por objeto a delegação competência para nomeação de Comissão Examinadora para
avaliação de desempenho acadêmico; tendo sido examinada a portaria, observa-se que
não houve a prática de delegação de matéria de competência exclusiva, tampouco se
delegou a decisão de recursos administrativos; no mais, sequer constam indícios de que
tenha havido a delegação da edição de caráter de atos normativos. Por conseguinte, foram
cumpridas as condições gerais de objeto a serem preservadas em ato de delegação,
consoante prelecionado no artigo 13 da Lei º 9784/99;



no aspecto substancial, faz-se necessário ponderar que, em razão da Comissão
Permanente ser comissão de assessoramento, é necessário que uma autoridade na linha
executiva assine e publique o instrumento de portaria, a qual é a aplicação da legislação
para cada solicitação em concreto; nesse sentido, para que a Comissão Permanente possa
exercer a competência da instituição da Comissão Examinadora, é necessária a prática do
ato intermediário (portaria de nomeação de membros da Comissão Examinadora, cujos
nomes são indicados pela própria Comissão Permanente, assessora, essa última sem
atribuição de publicação de portarias). Sem membros devidamente nomeados por
autoridade executiva, a instituição da Comissão Examinadora não seria possível; cumpre
observar que o papel da autoridade administrativa (executiva) circunscreve-se à
incumbência de assinar e publicar as portarias de nomeação, cuja composição nominal é
indicada pela Comissão Permanente. Antes da portaria de delegação, a portaria de
nomeação era ato assinado pela autoridade delegante, e, após a delegação, a atribuição da
nomeação das Comissões Examinadoras passou a ser exercida pela autoridade delegada;
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 1 · Sala SS12 · Fone: (11) 3356.7573
corregedoria@ufabc.edu.br
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no caso examinado, as competências da Comissão Permanente e as atribuições da
autoridade executiva (autoridade delegada) não colidem, são complementares, haja vista
que à Comissão Permanente incumbe realizar o assessoramento, a formulação e o
acompanhamento da execução da política, cabendo-lhe a instituição das comissões
examinadoras relativas aos processos em concreto. A Comissão Permanente procede à
indicação dos nomes para composição da comissão examinadora; após, a autoridade
administrativa, na linha executiva, procede à publicação da portaria de nomeação (ato
intermediário), observando-se a composição nominal indicada pela presidência da
Comissão Permanente. A autoridade executiva, mediante delegação de competência,
apenas colabora para os atos administrativos da política de pessoal, procedendo à
assinatura e publicação dos atos concretos (portarias de nomeação das Comissões
Examinadoras), respeitando a composição nominal de membros indicada pela própria
Comissão Permanente. Dessa forma, cumpre-se a vontade consubstanciada na indicação
realizada por essa (comissão assessora permanente). Vale destacar que, caso não
houvesse a portaria de nomeação dos membros da comissão examinadora (ato
intermediário: designação formal dos membros mediante portaria), não se materializaria a
competência da Comissão Permanente de instituir a comissão examinadora para a
avaliação de desempenho acadêmico;


além desses fatores, é de se ponderar o histórico da tramitação de procedimentos na área
administrativa, tendo sido verificado que houve circunstâncias de índole técnica que
justificaram a delegação de competência: a medida de delegação viabilizou e deu
celeridade ao fluxo de processos nas unidades (incidência do princípio da eficiência),
desonerando a autoridade delegante da prática de atos que possam ser realizados por
autoridade hierarquicamente escalonada e com atribuição compatível ao exercício da
atribuição delegada;



não houve vícios, impedimentos ou abusos na portaria que delegou competência para a
autoridade administrativa, pois, tendo sido cumpridos os requisitos formais e materiais do
ato de delegação, não há de se cogitar acerca de qualquer indício de irregularidade em ato
da autoridade delegante, que observou as regras vigentes.

Em face dos motivos ora expostos, e, com fundamento no artigo 144, parágrafo
único, da lei 8112/90, e no § 2º do artigo 10 da IN CGU nº 14/2018, de 14/11/2018, DECIDO
pela não abertura de processo administrativo disciplinar e DETERMINO o arquivamento da
denúncia, por inexistência de irregularidade.
Santo André, 09 de setembro de 2019.
Silvio Wenceslau Alves da Silva
Corregedor-seccional da UFABC
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
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PORTARIA DA SECRETARIA-GERAL Nº 43, 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomeia Comissão Especial para análise de solicitação
de reconhecimento de diploma de pós-graduação
estrangeiro. Interessado: Mariana Salles Portela Castro.

O SECRETÁRIO-GERAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 213, de 06/04/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 092, de 29/03/2019, publicada no Boletim de Serviço nº 831 de
02/04/2019, no uso das atribuições a ele conferidas:
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os seguintes professores para, sob a coordenação do primeiro,
compor Comissão Especial para análise de solicitação de reconhecimento de diploma de pósgraduação estrangeiro, referente ao curso de Master of Public Policy, correspondente ao curso de
Mestrado em Políticas Públicas da UFABC, segundo o interessado, obtido na University of
Oxford, no Reino Unido, pela interessada Mariana Salles Portela Castro:
I – Artur Zimerman, SIAPE nº 1688193;
II – Carolina Gabas Stuchi, SIAPE nº 1493200;
III – Salomão Barros Ximenes, SIAPE nº 2187287.
Art. 2º A referida Comissão terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da
publicação desta Portaria, para analisar a referida solicitação e sua respectiva documentação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço da UFABC.

DANIEL PANSARELLI
Secretário-Geral

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP - CEP 09210-580
Bloco A – Torre I – 1º andar - Fone: (11) 3356-7631/7633
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PORTARIA DA SECRETARIA-GERAL Nº 44, 04 DE SETEMBRO DE 2019.
Nomeia Comissão Especial para análise de solicitação
de revalidação de diploma de pós-graduação
estrangeiro. Interessado: Abdullah Saddik.

O SECRETÁRIO-GERAL DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da Reitoria nº 213, de 06/04/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 67, de 09/04/2018, considerando as competências delegadas
pela Portaria da Reitoria nº 092, de 29/03/2019, publicada no Boletim de Serviço nº 831 de
02/04/2019, no uso das atribuições a ele conferidas:
RESOLVE:
Art. 1º Nomear os seguintes professores para, sob a coordenação do primeiro,
compor Comissão Especial para análise de solicitação de revalidação de diploma de graduação
estrangeiro, referente ao curso de Bacharel em Economia - Especialização em Administração e
Contabilidade de pequenas e Médias Empresas, correspondente ao curso de Bacharelado em
Ciências Econômica da UFABC, segundo o interessado, obtido na University of Aleppo, na
Síria, pelo interessado Abdullah Saddik:
I – Giogio Romano Schutte, SIAPE nº 1453189;
II – Anderson Luis Saber Campos, SIAPE nº 2388887;
III – Ricardo Batista Politi, SIAPE nº 1963811.
Art. 2º A referida Comissão terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da
publicação desta Portaria, para analisar a referida solicitação e sua respectiva documentação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de
Serviço da UFABC.

DANIEL PANSARELLI
Secretário-Geral
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP - CEP 09210-580
Bloco A – Torre I – 1º andar - Fone: (11) 3356-7631/7633
secretaria.geral@ufabc.edu.br
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PORTARIA Nº 43, DE 06 DE SETEMBRO DE 2019
Credencia professor em curso de formação
específica
O DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS
(CCNH) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela
Portaria nº 393, da Reitoria da UFABC, de 27 de novembro de 2017, publicada, no Diário
Oficial da União em 29 de novembro de 2017, no uso de suas atribuições legais e considerando:
 a Resolução CG nº 05, de 09 de setembro de 2014;
 a Resolução do Centro de Ciências Naturais e Humanas nº 03, de 09 de
novembro de 2017,

RESOLVE:
Art. 1º Credenciar, a pedido, a professora abaixo em curso de formação
específica:
Docente
Ana Paula de Mattos Arêas
Dau

Categoria

Curso

Efetivo

Bacharelado em Biotecnologia

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

RONEI MIOTTO
Diretor

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580
Bloco A · Torre 3 · 6º andar · Fone: (11) 4996.7960/4996.7967
secretariaccnh@ufabc.edu.br/administracao.ccnh@ufabc.edu.br

Página 48

Boletim de Serviço nº 875
10 de setembro de 2019

COMISSÕES

Página 49

Boletim de Serviço nº 875
10 de setembro de 2019

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Comissão Disciplinar Discente da Graduação
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE N° 007/2019/CDDG
Assunto: Denúncia encaminhada por correio eletrônico, dando notícia à Comissão Disciplinar
Discente da Graduação de envio de e-mail por um discente a uma docente, com teor inadequado.
A Comissão convocou o denunciado para uma reunião, realizada em 06/09/2019, durante a qual
teve a oportunidade de se retratar e foi advertido verbalmente por sua conduta, além de ter-lhe
sido recomendado enviar um e-mail de retratação à denunciante, o que foi feito na mesma data.
Sendo assim, a Comissão considera resolvida a questão e decide-se pelo arquivamento da
denúncia.
Santo André, 09 de setembro de 2019.

SÉRGIO AUGUSTO ALONSO BALLAMINUT
Presidente da Comissão

Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André – SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 4996.7983
disciplinar.graduacao@ufabc.edu.br
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