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Novas Licenciaturas na UFABC

Na sua última sessão, o Conselho Universitário aprovou um edital para receber propostas de novos cursos na 
grande área das licenciaturas. 

Trata-se da primeira experiência da UFABC com um novo formato para escolher novos cursos de graduação. 
De forma simplificada, o processo começa com a publicação de um edital no qual o ConsUni indica uma grande 
área na qual a universidade tem interesse em crescer. Todos podem submeter propostas nessa área, tanto a 
comunidade interna de alunos, docentes e TAs, quanto a comunidade externa. As propostas recebidas serão 
analisadas por uma comissão de especialistas com participação interna e externa, e o resultado da análise é 
apresentado ao ConsUni, que avalia a viabilidade das propostas e as prioridades institucionais, tendo como pano 
de fundo nosso plano de desenvolvimento institucional - PDI.  Cabe ao ConsUni escolher e aprovar uma (ou 
mais) das propostas recebidas, e ao ConsEPE avaliar e aprovar o projeto pedagógico desse curso. Então o curso 
escolhido pode iniciar suas atividades.

Esse mecanismo de editais é inédito na UFABC (e em outras universidades) e foi construído para combinar 
elementos participativos com um rigoroso controle de qualidade. 

Um momento muito importante nesse processo é justamente seu início, quando o ConsUni escolhe a área do 
edital. É altamente significativo que, para nossa primeira experiência com esse formato, tenhamos escolhido 
a área das licenciaturas. Poucos setores no Brasil precisam tanto de reforço quanto o ensino básico. Além do 
impacto social da formação de bons professores, ao longo prazo, esse investimento também beneficiará a própria 
universidade, porque os futuros docentes, TAs e alunos das universidades serão egressos das escolas do ensino 
básico, onde trabalharão os formados em licenciatura.

Uma vez publicado, o edital permitirá a submissão de propostas de licenciaturas de formação específica, 
semelhantes às cinco que já temos na UFABC, e também propostas de licenciaturas interdisciplinares, análogas 
aos bacharelados interdisciplinares. Será gratificante ver a criatividade da comunidade na elaboração de propostas!

Cabe destacar também que a Comissão de Pós-graduação (CPG) aprovou recentemente a submissão à CAPES 
de um doutorado em ensino. Este curso, que também ainda precisa ser analisado e aprovado pelos Conselhos 
Superiores, dialogaria de forma excelente com as licenciaturas.

A essas, como às outras propostas de novos cursos na graduação e na pós-graduação que estão em discussão, 
aplica-se a mesma condição básica: somente devemos aprovar novos cursos se tivermos a infraestrutura necessária 
para oferecê-los no patamar de qualidade que desejamos para a UFABC. Nosso grande desafio é promover o 
crescimento acadêmico em sintonia com o crescimento físico. Se, por um lado, não queremos estagnar e nos 
contentar com o que já conquistamos, por outro, não podemos dar passos maiores que as pernas, principalmente 
no atual cenário econômico. 

Tenho certeza que a comunidade saberá fazer boas propostas e que os Conselhos saberão escolher bem!
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