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Institui e designa os membros para compor a Comissão Especial para
julgamento dos recursos interpostos quanto reprovação de processo de
prestação de contas referente ao Edital de Chamada Pública ProAP nº
03/2021.

O PRÓ-REITOR DE ASSUNTOS COMUNITÁRIOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS
DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), nomeado pela Portaria da
Reitoria nº 70, de 16 de fevereiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União (DOU), nº 33 de
19 de fevereiro de 2018, seção 2, página 16, no uso de suas atribuições e

CONSIDERANDO o subitem 9.6.1.5 do Edital de Chamada Pública ProAP nº
03/2021, que regulamentou a concessão de benefício via subsídio financeiro, em parcela única,
na modalidade de Auxílio Material Didático, prevista na alínea XIII, do Art. 4º da Resolução
ConsUni nº 208/2021, para fins de aquisição de equipamento de laboratório de informática
(computador desktop, laptop/notebook ou tablet), e estabeleceu que os recursos referentes à
prestação de contas reprovadas serão julgados por Comissão Especial designada
exclusivamente para esse fim, pelo Pró-Reitor de Assuntos Comunitários e Políticas
Afirmativas, a quem caberá o voto de qualidade, nos casos de empate,

RESOLVE:

Art. 1º Instituir e designar os seguintes membros da Comissão de Políticas
Afirmativas (CPAf), sob a presidência da primeira, para compor a a Comissão Especial para
julgamento dos recursos interpostos quanto reprovação de processo de prestação de contas
referente ao Edital de Chamada Pública ProAP nº 03/2021, conforme segue:

I - Tatiana Lima Ferreira (Matrícula SIAPE nº 1676320), representante da
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP);

II - Renata de Paula Orofino Silva (Matrícula SIAPE nº 3047468), representante
dos servidores docentes;

III - Jeniffer Alessandra Supplizi (Matrícula SIAPE nº 1887790), representante dos
servidores técnicos-administrativos em educação;

IV - Julia Clauson (RA nº 11201811043), representante dos discentes.

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