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EDITAL Nº 138, DE 15 DE SETEMBRO DE 2010. 

 
CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA EM CURSOS DE FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA 
 
O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC – UFABC, 
nomeado pelo Decreto da Presidência da República, de 26 de janeiro de 2010, 
publicado no Diário Oficial da União, Seção 2, página 01, de 27 de janeiro de 
2010, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o disposto na 
Resolução ConsEP nº 31, de 01/07/2009, torna público o presente Edital para 
Matrícula em Cursos de Formação Específica:  
 
1. Nos termos da resolução do ConsEP nº 31, poderão requerer sua matrícula 
em um dos cursos de graduação de formação específica os alunos portadores 
do título de bacharel, obtido em um dos bacharelados interdisciplinares 
oferecidos pela UFABC até a data de publicação deste Edital. 
 
2. Os alunos interessados deverão comparecer à Secretaria Acadêmica da 
Prograd – Rua Santa Adélia, 166, nos dias 17/09 e 20/09, das 9h00 às 21h00,  
munidos dos seguintes documentos: 
 
- Documento de Identificação (RG); 
- Formulário de Requerimento para Inscrição no curso de Formação Específica, 
disponibilizado no site da UFABC. 
 
3. Os alunos que não se inscreverem neste processo poderão fazê-lo 
posteriormente quando da publicação de novo Edital para Matrícula em Cursos 
de Formação Específica. 
 
4. O requerimento de matrícula objeto do presente Edital não implicará em 
alterações na matrícula em disciplinas para o 3º Quadrimestre de 2010. 
 
5. O aluno que realizar matrícula em curso por este processo deverá atentar 
para as normas e critérios estabelecidos nas resoluções de Estágios 
Obrigatórios e não Obrigatórios dos cursos de formação específica. 
 
6. Os índices de afinidade dos alunos para cada curso somente serão 
calculados caso o número de requerimentos de matrículas exceda o número de 
vagas disponíveis por curso. 
 
7. Estão disponibilizadas neste processo as seguintes vagas em cursos de 
formação específica: 
 
I - Engenharia: 1.000 vagas, sendo: 
1 - Ambiental e Urbana: 70 vagas matutino e 70 vagas noturno; 
2 - Aeroespacial: 60 vagas matutino e 60 vagas noturno; 
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3 - Bioengenharia: 60 vagas matutino e 60 vagas noturno; 
4 - De Energia: 60 vagas matutino e 60 vagas noturno; 
5 - De Gestão: 60 vagas matutino e 60 vagas noturno; 
6 - De Instrumentação, Automação e Robótica: 60 vagas matutino e 60 vagas 
noturno; 
7 - De Materiais: 60 vagas matutino e 60 vagas noturno; 
8 - De Informação: 70 vagas matutino e 70 vagas noturno; 
 
II - Bacharelado: 340 vagas, sendo: 
1 - Biologia: 25 vagas matutino e 25 vagas noturno; 
2 - Ciência da Computação: 70 vagas matutino e 70 vagas noturno; 
3 - Física: 25 vagas matutino e 25 vagas noturno; 
4 - Matemática: 25 vagas matutino e 25 vagas noturno; 
5 - Química: 25 vagas matutino e 25 vagas noturno; 
 
III - Licenciatura: 160 vagas, sendo: 
1 - Biologia: 20 vagas matutino e 20 vagas noturno; 
2 - Física: 20 vagas matutino e 20 vagas noturno; 
3 - Matemática: 20 vagas matutino e 20 vagas noturno; 
4 - Química: 20 vagas matutino e 20 vagas noturno; 
 
8. O resultado deste processo será publicado no dia 01/10/2010. Após a 
publicação dos resultados, os alunos cujo requerimento de matrícula foi 
deferido deverão comparecer à Secretaria Acadêmica da Prograd – Rua Santa 
Adélia, 166, de 04 a 08/10/2010, das 9h00 às 21h00, para assinar ciência do 
resultado. 
 
9. Os casos omissos neste Edital serão avaliados pela Pró-Reitoria de 
Graduação da UFABC. 
 
10. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
 
 
 
 

HELIO WALDMAN 
Reitor  

 
 


