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Audiência Pública

REITORIA

Reitoria

A nova Audiência Pública 
sobre o orçamento da 
UFABC acontecerá no 
próximo dia 18 de outu-
bro, no campus de Santo 
André, às 17h00, auditório 
211-0 (Bloco A).
A proposta do evento 

é envolver a comunida-
de universitária nessa 

importante discussão e 
captar as contribuições 
dos participantes no pro-
cesso de construção da 
Resolução de Diretrizes 
Orçamentárias (RDO) para 
o ano de 2020.
A elaboração da RDO 

pressupõe diversas eta-

pas, incluindo esta audi-
ência, e sua proposição 
final será encaminhada 
para debate no Conselho 
Universitário. C

4



Remuneração 
Extra-SIAPE
Chegou a época de 

todos aqueles que pos-
suem vínculo com órgãos 
públicos não vinculados 
ao SIAPE (Sistema de 
Administração de Pessoal 
da Administração Pública 
Federal) atualizarem as 
suas informações junto 
à Superintendência de 
Gestão de Pessoas.
Os órgãos públicos não 

integrados ao SIAPE com-
preendem geralmente os 
órgãos da esfera estadu-
al, municipal e empresas 
públicas.
Os vínculos podem ser de 

cargo efetivo, cargo pú-
blico, cargo em comissão, 
função ou emprego públi-
co, bem como aposentado-
ria e pensão por morte.
As informações devem ser 

prestadas até o final do 
mês de outubro de 2019 
por meio do formulário 
de “Remuneração Extra-
SIAPE”, disponível no Portal 
do Servidor. É necessário 
preenchê-lo com todas as 
informações pertinentes, 
anexar a cópia do último 
contracheque do órgão 

não SIAPE e entregá-lo 
na SUGEPE/Divisão de 
Pagamentos e Benefícios.
Os valores declarados 

como Remuneração Extra- 
SIAPE são somados à re-
muneração percebida pela 
UFABC para averiguação 
do Teto Constitucional e, 
caso o total ultrapasse 
o limite, o servidor pas-
sa a sofrer desconto do 
excedente em folha de 
pagamento, na forma de 
Abate-Teto.
O servidor que nunca 

tenha apresentado essas 
informações deverá preen-

SUGEPE

Divisão de Pagamentos e Benefícios

cher e apresentar também 
o formulário de “Termo 
de Responsabilidade de 
Informe de Rendimentos”, 
igualmente disponível no 
Portal do Servidor.
Além disso, sempre que 

a remuneração Extra-SIAPE 
sofrer alguma alteração, 
esta deverá ser informada, 
independentemente do 
mês em que ocorra.
Ressaltamos que tais 

informações são obriga-
tórias e sujeitam aqueles 
que não as apresentarem 
às sanções administrativas, 
civis e criminais previstas 
em lei. C

5



INSTITUCIONAL

Em 24 e 25 de setembro, aconteceu o 1° Congresso da 
UFABC, nos campi São Bernardo do Campo e Santo André. O 
evento abordou a posição da UFABC na promoção do desen-
volvimento, com destaque para sua inserção regional. 

Congresso discutiu 
papel da Universidade 
como promotora de 
desenvolvimento e sua 
inserção regional
Redação ACI
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São Bernardo do Campo

Santo André

Abertura
O ato inaugural con-

tou com a presença 
de Osvaldo Lahoz Maia 
(SENAI); Aroaldo Silva 
(Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC); Gilzane Santos 
Machi (Secretaria Municipal 
de Educação de Santo 
André); Silvia Donnini 
(Secretaria Municipal de 
Educação de São Bernardo 
do Campo); Miguel Heredia 
(Consórcio Intermunicipal 
do Grande ABC); Helena 
Nader (Sociedade Brasileira 
para o Progresso da 
Ciência); Rossieli Soares 
(Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo), 
além do reitor, Dácio 
Matheus. A reitora da 
Universidade Federal de 
São Paulo (Unifesp), Soraya 
Soubhi Smaili, acompanhou 
a cerimônia da plateia.
Palestra “A universidade 

como impulsionadora de 
desenvolvimento regio-
nal” – com o professor 
Maurício Aguiar Serra, do 
Instituto de Economia da 
Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp). Ele 
destacou a influência das 
universidades no desenvol-
vimento das regiões onde 
estão inseridas, sobretu-
do no que diz respeito à 
compreensão do contexto 
econômico, social e cultu-
ral desses territórios. Após 
a apresentação, Serra se 
juntou ao professor Jeroen 
Klink (UFABC), a Miguel 

Mesa “O Plano de 
Desenvolvimento 
Institucional (PDI) da 
UFABC (2013-2022): aná-
lise e revisão” – media-
ção da professora Maria 
Gabriela Marinho (UFABC)
A professora Ana Scott 

apresentou a metodolo-
gia utilizada pelo Grupo 

Heredia (Consórcio Grande 
ABC) e a Wagner Carvalho 
(vice-reitor) em mesa-re-
donda que debateu o pa-
pel da UFABC no contexto 
do ABC Paulista.

de Trabalho (GT) que 
revisa o atual PDI e discu-
te o próximo período. O 
professor Edson Pimentel 
mostrou as projeções e 
as atualizações para o 
desenvolvimento insti-
tucional, tais como área 
construída dos campi, 
vagas na graduação e na 
pós-graduação e número 
de servidores. A professo-
ra Mônica Schröder apon-
tou a importância do PDI, 
definindo o documento 
como “portador da uni-
versidade que queremos”.
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Final

A mesa de encerramento 
do 1° Congresso da UFABC 
contou com a manifestação 
do reitor, Dácio Matheus 
e do vice-reitor, Wagner 
Carvalho. Também houve 
um balanço por parte das 
representações estudan-
tis (Clóvis Girardi e Laura 
Passarella), dos docentes 
(Armando Caputi) e dos 
técnicos administrativos 
(Roberta Kelly de França). 
Para a próxima edição do 
congresso, foi sugerida 
maior participação das 
entidades representativas, 
formação de um grupo 
permanente de organi-
zação, realização mini-
congressos e promoção 
de mesas simultâneas de 
debate. CC

Palestra 
“Interdisciplinaridade” – 
com Mariana Aranha, pes-
quisadora do GEPI (Grupo 
de Estudos e Pesquisas em 
Interdisciplinaridade) da 
PUC-SP.
A docente da 

Universidade de Taubaté 
retomou com a comuni-
dade o conceito de in-
terdisciplinaridade, enfa-
tizando a importância da 
formação de docentes 
para a atuação em pro-
jetos político-pedagógi-
cos interdisciplinares, tal 
como se destaca o da 
UFABC no âmbito regional 
e nacional.

Mesa “Universidade e de-
senvolvimento nacional” –  
com Hernan Chaimovich 
Guralnik, professor-sê-
nior Instituto de Química 
da Universidade de São 
Paulo, e Armando Zeferino 
Milioni, professor emérito 
da UFABC. Mediação do 
ex-reitor Klaus Capelle.
Chaimovich apresentou 

uma visão histórica sobre o 
desenvolvimento da ciên-
cia moderna associado ao 
surgimento do conceito de 
nação, que levou ao modelo 
contemporâneo de univer-
sidades autônomas e pro-
dutoras de pesquisa básica. 
Ponderou que o desenvol-

vimento contínuo e estável 
dessas instituições depen-
de fundamentalmente de 
investimento e que a polí-
tica de corte de recursos 
pode levá-las ao século 18. 
Milioni apresentou da-

dos do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), que apon-
tam a concentração de 
matrículas no ensino supe-
rior privado e noturno. Para 
ele, tal constatação revela 
uma barreira entre os jo-
vens e a oportunidade de 
acesso a instituições que 
se caracterizam pelo de-
senvolvimento da ciência. 
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INSTITUCIONAL

Em cerimônia que fez 
parte do 1° Congresso da 
UFABC, a Galeria de Fotos 
de ex-reitores recebeu o 
quadro do professor Klaus 
Capelle, reitor no perí-
odo 2014-2018. O des-
cerramento da imagem 
ocorreu na tarde de 25 
de setembro na Sala de 
Reunião dos Conselhos 
Superiores do Campus 
Santo André. O evento 

contou com a presença 
de servidores que inte-
graram o quadro de diri-
gentes durante sua admi-
nistração, dentre outros 
convidados. 
O reitor Dácio Matheus 

destacou a capacidade 
com a qual o professor 
Klaus manteve a exce-
lência, a interdisciplinari-
dade e a inclusão como 
compromissos de gestão 

da UFABC, mesmo com o 
início das restrições or-
çamentárias decorrentes 
da crise político-econômi-
ca. Como representante 
dos dirigentes da gestão 
anterior, a professora 
Marcela Sorelli fez um 
pronunciamento no qual 
destacou, como marca da 
administração Capelle, a 
busca por uma universi-
dade de excelência com 

Redação ACI

Galeria de Reitores 
recebe quadro do 
professor Klaus Capelle
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inclusão, e o exercício de 
uma liderança que sem-
pre privilegiou o diálogo, 
seja no comando da Pró-
Reitoria de Pesquisa, seja 
à frente da Reitoria.
Em manifestação de 

agradecimento, o ex-reitor 
disse que nunca desejou 
ou almejou a condição de 
dirigente máximo, sen-
do sua maior motivação 
o conceito explícito da 

condição de servidor pú-
blico, ou seja, servir ao 
público. Sobre sua gestão, 
ele falou de um primeiro 
período de investimento e 
de um segundo em que se 
defrontou com uma crise 
orçamentária, agravada por 
um cenário de polarização 
política interna e externa. 
Klaus finalizou dizendo que 
em tempos de crise de 
convívio, em que pessoas 

com opiniões diferentes 
são vistas como inimigas, 
o melhor antídoto contra 
a ignorância é a ciência e 
a vacina contra o ódio e 
a violência é a educação. 
E, portanto, o melhor ca-
minho para a sociedade é 
valorizar suas universida-
des. CC

Professor Klaus é o quinto reitor 
na Galeria de Quadros 

11



CAPA

UFABC Para Todos:  
portas abertas 
para os sonhos

Redação ACI
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A décima edição do 
UFABC Para Todos trouxe 
ao campus Santo André, 
em 26 de setembro, cerca 
de seis mil estudantes do 
Grande ABC, capital, lito-
ral e interior de São Paulo. 
Os visitantes deste ano se 
somam aos cerca de 40 mil 
que participaram das edi-
ções anteriores.
Leonardo José Steil, pró-

-reitor de Extensão e 
Cultura, afirma que, ao 
longo dos últimos anos, o 
público do evento só tem 
aumentado. Nesse contex-

registra Maria Eduarda, de 17 anos. Ela cursa o 
3º ano em escola pública de São Bernardo e 
se encantou com as atividades oferecidas nos 
estandes de Física.

Seria bem mais 
interessante se 
todas as aulas 
fossem assim, 
é mais fácil 
quando você 
está ali fazendo o 
experimento

to, a população vislumbra 
cada vez mais a possibili-
dade de estudar na UFABC 
e tem a sensação de per-
tencimento ao espaço da 
universidade pública.
Steil destaca também que 

a participação da comuni-
dade acadêmica tem sido 
cada vez maior, por meio 
da proposta de atividades 
culturais, oficinas, pales-
tras, visitas monitoradas e 
exposições. Dirigentes e 
professores da educação 
básica da região já incor-
poraram a visita à UFABC 

em suas respectivas pro-
gramações: “Eles trazem 
seus alunos para mostrar 
uma alternativa de ingresso 
no ensino superior em uma 
instituição de qualidade” — 
destaca o Pró-reitor.
Durante o evento, os 

visitantes estão em conta-
to direto com diferentes 
áreas do conhecimento: 
“É tanta diversidade... por 
exemplo, [o estante da] 
filosofia demonstrou que 
essa área era a base de 
tudo, e você fica interessa-
do... Depois você vai para 
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Matheus, 15 anos, São Caetano 
do Sul

Os docentes 
da UFABC 
envolvidos 
com o evento 
cativam os 
estudantes 
vindos de 
fora. Eu quero 
fazer robótica, 
conversei 
bastante 
tempo com 
o professor 
Júlio, achei 
incrível, 
pretendo 
estudar aqui 
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biologia e descobre que 
o sapo sofre tal mutação 
e, na neurociência, ouve 
explicação sobre os neurô-
nios...”, comenta, com en-
tusiasmo, o estudante do 
ensino médio Wiglafy, de 
15 anos, que estuda na re-
gião de Santo Amaro (São 
Paulo-SP). Ele percorreu 
cerca de duas horas em 
ônibus de excursão com os 
seus colegas e professores 
para chegar à UFABC. CC

A UFABC é uma 
universidade que abre 
muitas portas. Certamente, 
a décima edição do UFABC 
para Todos abriu muitas 
outras para os sonhos 
dos estudantes que nos 
visitaram

Bruno, discente de Ciências da Computação
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PROAP

Entenda as novidades 
nos restaurantes 
universitários da 
UFABC
Redação ACI
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Os restaurantes univer-
sitários (RUs) da UFABC 
passam a ser opera-
dos por nova empresa: 
a Salutar. A contratação 
desse serviço é resulta-
do de várias etapas de 
um processo de licitação 
pública coordenado pela 
Pró-reitoria de Assuntos 
Comunitários e Políticas 
Afirmativas (ProAP).
No âmbito da 

Comissão de Apoio 
ao Funcionamento dos 
Restaurantes Universitários 
(CAFRU), foi constituído, 
em 2018, um Grupo de 
Trabalho (GT) para auxiliar 
a elaboração do Termo de 
Referência (TR), no qual 
constariam as condições 
a serem observadas pe-
las empresas candidatas à 
operação dos restaurantes. 
O GT previa a participa-
ção de representantes 
de todas as categorias 
da Universidade e contou 
com o apoio da equipe 
técnica da ProAP.
As questões nutricionais 

foram priorizadas duran-
te esse processo. Para a 
composição do cardápio, 
foram consideradas suges-
tões da CAFRU, tais como 
a inserção de alimentos 
orgânicos e provenientes 
de agricultura familiar. Essa 
variação ocorrerá duas ve-
zes a cada mês, no almoço 
e no jantar.
Além dessa demanda, o 

Coletivo de Mães e Pais da 
UFABC apresentou àque-
le GT a necessidade de 

19



Almoço

Filhas e filhos de membros da 
comunidade acadêmica 

Até 2 anos

de 2 a 10 anos

Jantar

Alimentos orgânicos 
e provenientes de 
agricultura familiar

de segunda a 
sábado, das 11 às 
14 horas 

de segunda a sexta, das 17 
horas e 30 minutos às 20 
horas

não pagam por suas 
refeições

metade do preço integral e 
recebem porção proporcional

duas vezes a cada mês

20



oferecer condições à ali-
mentação de crianças nos 
RUs. Assim, filhas e filhos 
de membros da comunida-
de acadêmica com até 2 
anos não pagam por suas 
refeições; de 2 a 10 anos, 
pagam metade do preço 
integral e devem receber 
porção proporcional.
Para atendimento das 

demandas de vegetarianos 
e veganos, as porções de 
opção sem carne têm sido 
padronizadas de acordo 
com o tipo de preparação 
e alimento. Quando há ovo 
e/ou leite em sua prepa-
ração, deve ser oferecido 
obrigatoriamente um tipo 
de grão na salada. A ade-
quação das porções da 
opção com carne foi rea-
lizada tendo em vista as 
necessidades nutricionais 
diárias recomendadas. 
O serviço prestado desde 

23 de setembro é resul-
tado de discussões das 
quais toda a comunidade 

Opções sem carne
padronizadas de 
acordo com o tipo de 
preparação e alimento

Novo valor da refeição
R$ 8,60

Alunos com direito a subsídio
R$ 3,44

foi convidada a participar 
por meio de seus repre-
sentantes. A empresa 
Salutar foi vencedora de 
um processo licitatório pú-
blico. O acompanhamento 
de toda a comunidade 
universitária é fundamen-
tal para a observação da 
qualidade do atendimento 
prestado.
O almoço é servido nos 

restaurantes dos cam-
pi Santo André e São 
Bernardo, de segunda a 
sábado, das 11 às 14 ho-
ras. O jantar, de segunda 
a sexta, das 17 horas e 
30 minutos às 20 horas. 
O novo valor da refeição 
é R$ 8,60. Os alunos com 
direito a subsídio pagam 
R$ 3,44. C

21



LIGAS ESTUDANTIS

UFABC Cheers: 
esporte com foco  
e responsabilidade
Cinthia Guimarães 
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A modalidade Cheerleading 
vem ganhando espaço no 
meio esportivo ao longo dos 
últimos anos. A atividade une 
elementos de dança, jump 
(salto), tumbling (rolagem), 
stunts (acrobacia), basquete e 
pirâmides que, juntos, configu-
ram um só objetivo: encantar o 
público e animar a torcida. 
O esporte foi incorporado 

à UFABC em 2011, quando a 
equipe era formada por um 
grupo misto entre meninas e 
meninos denominados COED.  
As demais categorias só foram 
incorporadas mais tarde. Em 
2013, iniciaram o POM DANCE 
e, em 2015, compuseram a ALL 
GIRL somente com garotas.
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Apresentação da UFABC Cheers 
no UFABC para Todos 2019

Integrantes da equipe UFABC Cheers no UFABC para Todos 2019
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Atualmente, mais de 70 
atletas fazem parte da 
equipe e são distribuídos 
nas três modalidades. O 
grupo dedica-se durante 
o ano à participação em 
campeonatos nacionais, 
estaduais, bem como à 
realização de apresenta-
ções demonstrativas em 
universidades e eventos 
externos.

Além do intuito de estar 
inserida em competições, 
a prática do esporte du-
rante a vida acadêmica 
auxilia a formação do 
aluno, como relata Bianca 
Senhorinha que cursa o 
Bacharelado em Ciência e 
Tecnologia e participa da 
equipe desde 2018: “Na 
UFABC Cheer, aprende-
mos coisas que a princí-

pio parecem ser difíceis, 
mas depois acaba virando 
parte da nossa rotina e 
válvula de escape de todo 
o estresse causado pelas 
disciplinas”.
Para entrar na equipe, é 

necessário participar de 
uma seleção que avalia 
as habilidades dos can-
didatos. Após o processo 
seletivo são promovidas 

Equipe UFABC Cheers no UFABC 
para Todos 2019
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atividades de integração 
e de preparação para as 
competições. 
Diferente do estereótipo 

criado, que relaciona a 
prática somente à cultura 
de outros países e ao sta-
tus de popularidade entre 
os jovens, o esporte exige 
muito empenho e dedica-
ção dos participantes. É 
o que aponta a aluna do 

Bacharelado em Ciência 
e Tecnologia Paula Naomi: 
“O Cheer exige foco e 
responsabilidade, mas, ao 
mesmo tempo, te permite 
conhecer pessoas incrí-
veis. É um esporte incrível 
que está crescendo muito 
e quanto mais as pessoas 
conhecerem será melhor. ”
Ao longo desses oito 

anos, o esforço dos inte-

grantes nas três moda-
lidades já trouxe para a 
Universidade a conquista 
de oito medalhas de ouro 
e prata, três bronzes nos 
campeonatos nacionais, 
totalizando, nas primeiras 
colocações, mais de 70 
medalhas. C
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LIGAS ESTUDANTIS

Alunos constroem 
carro e sonham com 
competição
Letícia Gouveia

A entidade estudantil 
Scuderia UFABC lançou, 
em setembro, o carro 
RM-01 projetado pelos 
alunos integrantes da liga. 
O intuito desta criação é 
participar da competição 
Fórmula SAE que busca 
carros inovadores e velo-
zes no estilo fórmula 1.
A Scuderia foi fundada 

em 2015 por quatro alunos 
ingressantes que tinham o 
sonho de participar de um 
projeto como esse. A liga 
conta com 52 participantes 
divididos em nove catego-
rias, como aerodinâmica, 
eletrônica, dinâmica veicu-
lar e até mesmo áreas de 
administração, marketing e 
recursos humanos.  
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Foto original: Scuderia UFABC
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A fase nacional da com-
petição ocorrerá de 28 
de Novembro a 1° de 
Dezembro, em Piracicaba. 
O Fórmula SAE é um even-
to que tem como objetivo 
a aplicação dos conhe-
cimentos obtidos na sala 
de aula pelos alunos, por 
meio do desenvolvimento 
de um projeto completo 
e da construção de um 
carro tipo Fórmula 1. A 
competição avalia tanto 
as apresentações técnicas 
quanto as práticas, com 
provas e pontuações espe-
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cíficas para cada categoria. 
Assim, vence o melhor e 
mais inovador conjunto de 
projeto e carro. 
A interdisciplinaridade da 

UFABC foi importante para 
os membros, dentre eles, 
discentes de engenharias 
ou de biologia, que con-
seguiram compartilhar co-
nhecimentos para a exe-
cução de seus projetos. Na 
primeira fase da competi-
ção, eles levaram apenas 
as documentações e pes-
quisas e conseguiram ficar 
mais bem avaliados do 

Cada um se especializa 
em uma área, mas nosso 
esquema de organização 
é para que todo mundo 
possa aprender com os 
outros, todo mundo está 
constantemente ensinando 
os outros membros, a gente 
tem muito orgulho disso, de 
estar sempre criando essas 
relações 

Pedro, responsável pela área de dinâmica.

que outras equipes que 
levaram o carro pronto, 
“isso motivou muito a gen-
te a fazer algo realmente 
bem feito e continuar no 
projeto”, diz Ana Paula, 
capitã da Scuderia UFABC.
O carro está em fase de 

testes e participará de to-
das as provas práticas pela 
primeira vez nesta compe-
tição. Os membros da liga 
estão muito empolgados: 
“Nossa expectativa é dar 
o nosso melhor, nós que-
remos, claro, ser destaque 
em alguma categoria, mas 

nosso objetivo mesmo é 
mostrar o que UFABC pro-
duz aqui dentro e como é 
possível juntar os alunos 
para construir uma coisa 
que parece impossível”, 
relata a capitã. Ela repre-
senta todo o orgulho e 
entusiasmo do grupo que, 
desde sempre, enxergou 
nesse projeto uma porta 
de oportunidades para o 
futuro. C
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Alunos de Engenharia 
de Materiais 
desenvolvem projeto 
com catadores
Giselda Ferreira

Flores de Papelão
EXTENSÃO
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Flores de Papelão
Alunos da disciplina de 

Reciclagem e Ambiente, 
ministrada pelo professor 
Derval Rosa no curso de 
Engenharia de Materiais, 
frequentaram cooperativas 
de catadores ao longo do 
último quadrimestre. Eles 
tiveram contato com apro-
ximadamente 200 pessoas 
que fazem esse serviço, 
conheceram suas formas 
de trabalho, condições de 
vida e seu papel na socie-
dade. Um dos trabalhos da 
disciplina, chamado Flores 
de Papelão, teve como 
resultado a produção ví-
deos de curta metragem 
que mostram o dia a dia 
de catadores de coopera-
tivas em São Bernardo do 
Campo. 
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Imagens feitas a partir de trechos do documentário realizado 
pelos alunos de Engenharia Ambiental

Relatos colhidos no trabalho

Eu fico feliz de vocês perceberem a gente no 
nosso trabalho. Vocês jovens estão levando 
nosso trabalho para outras pessoas.

Para poder entender o valor do que eu faço 
e tirar o meu sustento, fiz curso no Sebrae, 
aprendi a lidar com o lixo e aprendi também que 
meu trabalho é importante para o meio ambien-
te. Sendo catadora, já consegui comprar meu 
apartamento e um carro.

Derval conta que o obje-
tivo foi abordar conceitos 
de interdicisplinaridade 
dentro do curso e, para 
isso, lançou um desafio aos 
alunos: desenvolver ativi-
dade com catadores de re-
síduos recicláveis. Segundo 
o professor, os discentes 
precisavam enxergar o lixo 
como matéria prima para 
produtos com valor agre-
gado, entender a impor-

Olga Guerreiro – trabalha há 18 anos na 
separação do lixo

Neise Rodrigues, 20 anos como catadora

tância dessa atividade para 
o meio ambiente e saber 
quem eram os profissionais 
atuantes nessa área. “Eles 
trouxeram para universi-
dade um aprendizado que 
colocaram em pratica du-
rante as aulas” — explica. 
Dentre as descobertas 

apresentadas, estão infor-
mações como a de que 
30% dos resíduos produzi-
dos no país poderiam ser 
reciclados, mas que ape-
nas 3,5% passam por esse 
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Comecei a fazer esse trabalho como forma 
de ganhar algum dinheiro, hoje não troco por 
nada. O lixo é uma coisa rica, vocês não ima-
ginam as coisas que encontramos catando lixo. 
Já achei prata, ouro. Mas tem uma coisa que 
não é boa: tem muita gente que não sabe separar 
lixo. Eu quero pedir para vocês que são alunos 
de universidade falar para as pessoas que elas 
têm que tomar cuidado quando descartam vi-
dros, seringas coisas que podem machucar, tem 
muito colega que já se machucou. Ah, diz tam-
bém que quando alguém vê um catador na rua, 
não se desfazer da gente, porque a gente está 
ajudando a limpar o mundo.
Roseane Xavier – 5 anos na cooperativa

processo. Enquanto outros 
países chegam a reciclar 
9% do plástico descartado, 
no Brasil, esse índice che-
ga a 1,2%. 
Para Derval, merece des-

taque a percepção dos 
alunos para o quanto os 
catadores valorizam esse 
trabalho, a identificação 
sobre a capacidade das 
pessoas envolvidas nessa 
atividade de alcançarem 
objetivos e a constatação 
acerca de como esse seg-
mento é visto pela socie-
dade. Ele explica que es-
sas pessoas transformaram 
a reciclagem em trabalho, 

lembrando que alguns rea-
lizam esse serviço há mais 
de 20 anos. Segundo ele, 
os catadores tiveram pa-
pel importante na criação 
da Lei de Resíduos Sólidos 
no Brasil, que levou apro-
ximadamente 10 anos para 
ser aprovada. “Foi feito 
por eles um movimento no 
sentido de mostrar a ne-
cessidade, a importância e 
o valor do recolhimento e 
da reciclagem desse lixo.”
Derval considera que 

não é só a beleza da pro-
posta que agrega valores 
para vida profissional do 

aluno, pois há o ganho 
extra em atividades que 
unem o conteúdo visto 
em sala de aula e o co-
tidiano. “Com o trabalho 
desenvolvido no projeto 
Flores de Papelão, junta-
mente com a matriz in-
terdisciplinar da UFABC e 
os conceitos estudados 
no curso de Engenharia 
de Materiais e Ambiental 
e Urbana, colocamos no 
mercado de trabalho 
profissionais mais capaci-
tados e mais bem prepa-
rados” — avalia. C
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Cuidado com 
o descarte 
inadequado 
de resíduos
O descarte adequado de 

resíduos deve ser obser-
vado por toda a comuni-
dade. Para tratar da im-
portância desse assunto, 
a Prefeitura Universitária 
apresenta um caso em 
que não foram tomadas 
as medidas necessárias 
para a prevenção de aci-
dentes nos quais podem 
se envolver membros da 
Universidade, bem como 
prestadores de serviços 
externos.

SEGURANÇA DO TRABALHO

Seção de Engenharia de Segurança do Trabalho

Na manhã do dia 17 de 
setembro, a equipe da 
Seção de Engenharia de 
Segurança do Trabalho 
- SEST foi informada so-
bre um acidente envol-
vendo um funcionário da 
Empresa Peralta contrata-
da pelo Serviço Municipal 
de Saneamento Ambiental 
de Santo André (SEMASA) 
que realiza o recolhimen-
to dos Resíduos Secos 
na UFABC. Na ocasião, 
constatou-se que um dos 
trabalhadores havia sido 
atingido por gotas de uma 
substância possivelmente 
ácida que estaria dentro 
de alguma embalagem 
indevidamente colocada 
dentro da caçamba.
Conforme relatado pelo 

próprio acidentado, ele 
movimentou a caçamba 
de recolhimento de resí-
duos sólidos, conectou-
-a ao caminhão e fez a 
transferência dos resíduos. 
Quando acionou o dis-
positivo de compactação, 
percebeu que esguichou 
algum líquido de dentro 
do caminhão em sua dire-
ção. Imediatamente sentiu 
sua pele ardendo e per-
cebeu que o líquido furou 
a sua camisa e feriu o seu 
peito. Imediatamente ele 
tirou a camisa e lavou a 
parte atingida com água 
mineral potável que esta-
va numa garrafa dentro 
da boleia do veículo.
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Esse caso serve de alerta 
para a toda a comunida-
de sobre a importância 
do descarte correto de 
resíduos. Para tanto, a 
Prefeitura Universitária dis-
ponibiliza o site:  
http://pu.ufabc.edu.br/ser-
vicos-gerais/coleta-de-re-
siduos-quimicos, no qual 
são apresentadas todas 
as instruções: formulário, 
rotulagem, embalagem e 
acondicionamento de re-
síduos que contêm subs-
tâncias químicas e apre-
sentam risco ocupacional à 
saúde pública ou ao meio 
ambiente, dependendo 
de suas características de 
inflamabilidade, corrosivi-
dade, reatividade e toxici-
dade. C  

Fo
to

: D
ie

go
 M

ar
in

 F
er

m
in

o

Caminhão de lixo e local da 
ocorrência.
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Exposição fotográfica 
Beleza que mata: 
a dualidade de um 
patógeno mortal
Será que podemos enxer-

gar beleza na imagem de 
algo que pode nos ma-
tar? A exposição Beleza 
que mata: a dualidade de 
um patógeno mortal, em 
exibição na UFABC cam-
pus Santo André até 21 de 
outubro, mostra-nos que 
sim: sob o microscópio, os 
atributos celulares de mi-
crorganismos causadores 
de doenças revelam uma 
beleza espetacular.
A utilização de diferentes 

técnicas de microscopia 
permite a compreensão da 
dinâmica celular além do 
limite da visão, e a pre-
sença de padrões geo-
métricos funcionais em 
comunidades de micror-
ganismos demonstra como 
eles percebem e exploram 
seu entorno, comunicam-
-se e remodelam-se. Atos 
cooperativos que vão des-
de uma pequena ajuda até 
o autossacrifício ocorrem 
nas diferentes formas de 
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vida dos microrganismos 
ao ser humano.
As imagens captu-

radas de fungos do 
Laboratório de Fungos 
de Importância Médica e 
Biotecnológica do Centro 
de Biotecnologia (LabFIMB 
– CBiot) oferecem uma 
apreciação científica 
e artística dos fungos 
Cryptococcus neoformans 
e Cryptococcus gattii, 
agentes etiológicos da 
criptococose, uma doença 

com letalidade superior a 
180.000 casos por ano e 
distribuição mundial.
A exposição, parce-

ria interinstitucional en-
tre o Departamento de 
Difusão Cultural da UFRGS 
e a Divisão de Cultura da 
ProEC UFABC, chama a 
atenção para a necessi-
dade de pesquisas sobre 
criptococose e dá um vis-
lumbre da beleza micros-
cópica que é, literalmente, 
mortal. C

Exposição fotográfica 
Beleza que mata: a dua-
lidade de um patógeno 
mortal.  

Fotografias de William 
Lopes (PPGBCM - LabFIMB 
- UFRGS) e Marilene 
Henning Vainstein 
(LabFIMB - UFRGS). 

Curadoria Augusto 
Schrank (UFRGS).

UFABC  
campus Santo André   
Bloco A - 1º Andar
Até 21 de outubro de 2019

Atividade gratuita e 
aberta ao público.
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AUDITORIA INTERNA Você sabe exatamente o que significam os termos que a 
AUDIN utiliza para avaliar as providências dos gestores?

Nas últimas edições nós 
temos conversado bastante 
sobre os procedimentos da 
Auditoria Interna – AUDIN. 
Mas você já deve ter parado 
para pensar: Por que será 
que a AUDIN vive dizendo 
que é tão importante se 
atentar a isso tudo?
Eu explico.

Olá, pessoal!

UFABC

Auditoria, controles, 
transparência... 

para que servem? A UFABC é um órgão público 
que se mantém com os recur-
sos que lhe são destinados 
pelo Governo Federal.  E para 
executar o orçamento devem 
ser observadas leis, decretos, 
orientações e instruções nor-
mativas e portarias. 
Aos gestores cabe conhecer 

a legislação e aplicá-la em 
seus processos, procedimen-
tos e atividades. E é aí que 
entra a Auditoria Interna. 
As Auditorias Internas 

Governamentais, como a 
AUDIN-UFABC, são áreas 
estruturadas dentro das 
organizações públicas para 
assessorar a Alta Gestão 
na prevenção de riscos, na 
melhoria contínua do esta-
belecimento e avaliação de 
seus controles, para que 
sejam sempre efetivos. Em 
outras palavras, por meio de 
procedimentos próprios, a 
AUDIN está na organização 
como um “braço direito” da 
Alta Administração, para que 
possa lhe fornecer informa-
ções confiáveis de diagnós-
tico e avaliação, agregando 
valor, seja como facilitadora 
na identificação de riscos, 
seja por meio de recomen-
dações de soluções e outros 
caminhos.

Patrícia Alves Moreira (com colaboração e 
revisão de Rosana de Carvalho Dias).
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Entende agora o porquê 
de a AUDIN viver repetin-
do a importância de se 
manter um diálogo aberto 
com os gestores?  

Durante e, principalmente, 
na fase de monitoramento 
de providências pactua-
das, é importante manter 
a AUDIN informada sobre 
as implementações das 
melhorias em suas áre-
as, de modo tempestivo, 
procurando-nos em caso 
de dúvidas a respeito 
das recomendações. Você 
vai ver que a equipe da 
AUDIN sempre vai fazer 
o possível para colaborar 
com os colegas e con-
seguir o melhor para a 
UFABC!

Um abraço e até a próxima.

Auditorito

Agora que já sabemos 
que podemos considerar 
a AUDIN uma aliada para 
nos alertar sobre a segu-
rança de nossos controles 
internos, que tal nos apro-
ximarmos?  

A AUDIN não é um ór-
gão fiscalizador no sen-
tido de punir a gestão, 
ao contrário, ela é parte 
da Universidade e está 
como assessora no intuito 
de garantir à gestão e à 
sociedade que o recurso 
público aqui emprega-
do seja gerido da melhor 
forma possível. E, para 
isso, a AUDIN realiza traba-
lhos por áreas finalísticas 
e áreas meio, indicando 
providências que, ao se-
rem implementadas, trarão 
benefícios a todos.
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