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Criação de Licenciaturas
Interdisciplinares
reitera compromisso de
nossa Universidade com
a educação brasileira e
com o desenvolvimento
do país
Assessoria de Relações Públicas

Recentemente, o
Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão
(ConsEPE) da UFABC
aprovou o edital de ingresso de 2020, que
contará com dois novos cursos de entrada
em nossa Universidade:
as Licenciaturas
Interdisciplinares (LIs) em
Ciências Humanas (LCH)
e em Ciências Naturais e
Exatas (LCNE).
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Assim como os
Bacharelados
Interdisciplinares, as LIs
representam um modelo
inovador ao ensino superior brasileiro e, ao inserir
essa modalidade no rol
de cursos de entrada da
UFABC, ampliam-se as
possibilidades de nossa
Universidade atrair mais
pessoas que estejam interessadas em atuar como
futuros professores.

Elencamos, a seguir,
algumas informações importantes sobre as LIs, os
novos cursos de entrada
de nossa Universidade:

z Em novembro de 2017, a partir de
um edital de propostas de novos
cursos e reiterando os propósitos
do PDI (Plano de Desenvolvimento
Institucional) e do PPI (Projeto
Pedagógico Institucional), o
Conselho Universitário (ConsUni)
da UFABC aprovou a criação das
Licenciaturas Interdisciplinares e
criou um grupo de trabalho responsável por elaborar o projeto
pedagógico dos cursos para apreciação do ConsEPE.
z Desde que o ConsUni aprovou a
criação das LIs, a gestão manteve
amplo diálogo com o grupo de trabalho responsável pela elaboração
e detalhamento dos projetos pedagógicos dos cursos. Essa aproximação foi fundamental para alinhar
os propósitos das LIs aos objetivos
institucionais da Universidade.
z O contato da gestão com o GT
também contribuiu para definição
conjunta das diretrizes de otimização e compartilhamento de disciplinas, de espaços físicos e de
recursos humanos, que garantiram
a oferta dos cursos já a partir de
2020, mesmo diante de um cenário
de restrições orçamentárias.

ce inalterada. O edital de ingresso
recém-aprovado prevê uma redistribuição do total de vagas, antes
destinadas integralmente aos BIs.
Do total de 2008 vagas ofertadas,
160 serão destinadas para ingresso na Licenciatura em Ciências
Naturais e Exatas e 50 para ingresso na Licenciatura em Ciências
Humanas.
z Assim como nos BIs, a formação
em uma das LIs também garantirá diploma de ensino superior
aos estudantes. Os professores
formados em uma das LIs estarão
habilitados a atuarem como professores no Ensino Fundamental II. Os
Licenciados em Ciências Humanas
poderão ministrar aulas nas áreas
de história e geografia, enquanto os Licenciados em Ciências
Naturais e Exatas poderão se dedicar ao ensino das Ciências.
z Também como ocorre nos BIs, além
da formação no curso interdisciplinar, os estudantes poderão seguir
com a formação específica nos cursos de licenciaturas já existentes
na UFABC em biologia, química, física, matemática (vinculadas à LCNE)
ou filosofia (vinculada à LCH).

z A quantidade de vagas ofertadas
anualmente pela UFABC permane-

Nas palavras de nossa
Pró-reitora de Graduação,
Paula Tiba, “a implementação das Licenciaturas
Interdisciplinares, alinhada
aos princípios do PDI e do

PPI, traz uma nova identidade à formação inicial de
professores na UFABC e
reitera o compromisso de
nossa Universidade com a
educação brasileira e com

o desenvolvimento do
país” C
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GESTÃO

Editora UFABC de casa
nova
Cinthia Guimarães

A Editora UFABC
(EdUFABC) agora está de
casa nova. No dia 14 de outubro, foi realizada a cerimônia de descerramento
do novo espaço da Editora
que passa a atender a
comunidade no Bloco L, do
campus Santo André.
O setor segue sob a coordenação do professor
Fernando Costa Mattos.
Durante o evento que marcou a mudança de local de
atuação da EdUFABC, ele
mencionou a contribuição
dos antigos responsáveis
e relembrou o processo
6

de crescimento da área. O
projeto de estabelecer uma
editora na UFABC remonta
a 2011, por meio do trabalho realizado pela professora Maria Gabriela Marinho.
Em setembro de 2013, a
área foi efetivamente instituída como órgão complementar da Universidade
vinculado à Reitoria. Em
2015, torna-se parte do organograma da Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura
(PROEC). Ainda nesse ano,
a EdUFABC se estabeleceu
no campus São Bernardo.
Em 2017, graças aos esfor-

ços da professora Adriana
Capuano de Oliveira, a
EdUFABC deu um passo
importante ao associar-se à Associação Brasileira
das Editoras Universitárias
(ABEU).
Para Costa Mattos, a mudança de espaço veio
em um momento de esforço muito grande para
aumentar a representação da Editora e coroar
uma conquista almejada.
“Esperamos que esse novo
local nos traga bons ares,
e que a Editora consiga
sobretudo cumprir o seu

Foto: Samuel Obaiassi
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papel de difusão de conhecimento e levar o que
é produzido na UFABC
para fora de seus muros”,
afirmou o coordenador.
O Pró-Reitor de Extensão
e Cultura Leonardo José
Steil também esteve presente na cerimônia e reforçou a mudança de espaço
como o momento ideal
para consolidar as inciativas da Editora e fortalecer
o trabalho já realizado. “As
universidades públicas estão passando por uma série de ataques e, por isso,
ter a Editora num espaço

novo de maior visibilidade
para produzir e levar ainda mais conteúdo para a
comunidade é sem dúvidas
um marco na história da
Editora UFABC”, completou
o Pró-Reitor.
Ao final da cerimônia,
o Vice-Reitor Wagner

Carvalho parabenizou a
equipe da EdUFABC pelo
trabalho realizado e afirmou que a Editora representa uma via importante
para estabelecer diálogo e
apresentar à sociedade o
conhecimento produzido
na instituição. C
Texto editado em 19/11/2019
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ACESSIBILIDADE

O papel do intérprete
de Libras
Cinthia Guimarães

A língua de sinais é diferente de todas as outras
formas de se comunicar
porque nela há a necessidade de um mediador. O
intérprete é o responsável
por traduzir a língua falada
para o público com dificuldades auditivas.
8

Essa bela ocupação foi
um dos temas dos debates
do 10° Ciclo de Palestras
e Debates UFABC Surdos
e Libras. Promovido pelos Grupos de Pesquisa
em Educação Especial e
Inclusiva – GPEEI (CMCC)
e Surdos e Libras – SUeLI

(CCNH), o evento ocorreu em 18 de outubro.
As discussões foram
agrupadas sob o título
“Profissão Intérprete – A
Acessibilidade nos meios
de comunicação por trás
das câmeras”.

Foto: Cinthia Guimarães
Foto: Cinthia Guimarães
Foto: Cinthia Guimarães

Compuseram a mesa
de abertura o professor
Ronei Mioto, a professora Claudia Regina e
Sara Lorena, do Diretório
Central dos Estudantes. Os
participantes apontaram
a importância de abordar assuntos referentes à
acessibilidade dentro do
espaço acadêmico.
Os intérpretes da TV
Câmara e da TV Cultura,
Félix Oliveira e Renato
Rodrigues, descreveram,
em Libras, como é a rotina
diária de um interprete.
Foram apontados desafios
enfrentados para traduzir
com rapidez e eficiência
aquilo que está sendo falado e como funcionam os
bastidores da televisão.
O evento ainda contou com a presença de
Mariana Ayelen, que tem
deficiência auditiva e trabalha no Jornal da Cultura.
Ela é responsável por
auxiliar os interpretes na
condução dos trabalhos.
A última convidada a se
apresentar foi Fernanda
Sabino, produtora da TV
Cultura e pioneira na busca por incluir a representatividade da comunidade
surda ao longo de toda a
programação.
Após as palestras, palestrantes e plateia debateram a temática que orientou todas as discussões
do evento. C
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Curso debate
enfrentamento de
mecanismos sociais
e subjetivos do
racismo estrutural e
institucional

Redação ACI & Proap

Desde 2003, novembro é o
mês da Consciência Negra. A Lei
10.639/03 instituiu essa celebração e definiu o dia de 20 de
novembro como o dia Nacional
da Consciência Negra, em homenagem ao dia da morte do líder
quilombola negro Zumbi dos
Palmares. O dia da consciência negra é marcado pela luta contra o
preconceito racial no Brasil, tema
que deve estar presente em discussões, reflexões e atitudes – especialmente ao longo deste mês. 
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O curso “Universidade,
sofrimento psíquico e
relações raciais: enfrentamento do racismo institucional e estrutural” reúne
cerca de quarenta inscritos, dentre eles, técnicos
administrativos, docentes
e estudantes da UFABC,
em torno de reflexões
teóricas e vivências que
têm como objetivo contribuir para a elaboração
de reposicionamentos
pessoais e profissionais

Foto: Samuel Obaiassi

Tendo em vista essa responsabilidade de todas e
de todos nós na luta antirracista, o Comunicare
UFABC apresenta nesta
edição uma iniciativa da
instituição para discutir a
temática na comunidade
acadêmica. A dinâmica
das relações étnico-raciais, os efeitos psicossociais e as formas de
enfrentamentos do racismo são alguns dos temas
que compõem o debate
atual sobre racismo estrutural e institucional no
contexto das universidades. Esse é o foco da
formação oferecida pela
Pró-reitoria de Assuntos
Comunitários e Políticas
Afirmativas (ProAP), em
parceria com o Núcleo
de Estudos Africanos e
Afro-brasileiros (NEAB) e
o Instituto AMMA Psique
e Negritude.

de pessoas brancas e negras na instituição.
A proposta da formação
se constrói no âmbito
das ações afirmativas e
das políticas de inclusão
e permanência estudantis, visando dar respostas
às situações institucionais
envolvendo práticas de
racismo que, para além
da violação de direitos,
podem afetar a saúde
mental dos indivíduos,
por meio do desenvolvi-

mento de sintomas psicossomáticos, inibições,
impedimentos de acesso
e participação.
A formação teve início
em 23 de outubro e será
oferecida até o dia 6 de
dezembro, completando
40 horas. Na programação, estão previstas vivências e discussões que
colocam em evidência
práticas racistas, assim
como os efeitos delas na
saúde psíquica da po-

pulação negra brasileira,
dentre outras temáticas.
O professor Acácio
Almeida, Pró-Reitor de
Assuntos Comunitários
e Políticas Afirmativas,
abriu as atividades do
curso por meio da acolhida aos participantes. Na
ocasião, informou sobre a
oferta de nova edição em
2020, mais uma vez em
parceria com o Instituto
AMMA, cujos profissionais atuam há mais de

25 anos em formação
e prática clínica para a
identificação, elaboração e desconstrução do
racismo.
Desse modo, no mês da
Consciência Negra, é importante destacar essas
iniciativas que promovem
a capacitação e o letramento da comunidade
universitária para enfrentar o racismo, questão
fundamental à compreensão dos processos de
exploração e dominação
instalados na sociedade
brasileira. Tal enfrentamento deve mobilizar os
esforços das instituições
para elucidar os mecanismos sociais e subjetivos
que atingem a história da
população negra, marcada por séculos de escravização. C
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Mês da

Consciência

Negra
Exposição

35 anos de arte
pela Igualdade
do cartunista Maurício Pestana

Abertura da Exposição
8 de novembro de 2019
18h00
Piso Vermelho
Campus Santo André

Período de visitação
Campus Santo André
De 8 a 22 de novembro de 2019

Parceria

Piso Vermelho

Campus São Bernardo
De 25 a 29 de novembro de 2019
1 º andar da Biblioteca

Organização

SERVIDORES

Todo dia 28 de outubro é
tempo de celebrar aqueles que contribuem para o
desenvolvimento das instituições por meio da dedicação ao setor público.
É também o momento de
refletir sobre o caminho
que essas funções vão trilhar nos anos vindouros. A
UFABC se ocupou dos dois
aspectos neste ano.
A Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura promoveu a 3ª Ocupação
Artística Especial Dia do
Servidor e da Servidora
Pública. As inscrições
ocorreram até 14 de outubro e cada participante
pode inscrever até quatro
manifestações artísticas
de tema livre, dentre fotografias, esculturas, pinturas, produtos literários
ou audiovisuais, perfor-

mances, entre outros.
Até um show de hipnose e um show de música
contribuíram para animar
a efeméride. Ainda neste dia também ocorreu
a Oficina de Mapping
com a artista multidisciplinar Leila Monsegur. As
obras da Ocupação serão
expostas até 25 de novembro. Em Santo André,
no Bloco A, a parede da
PROEC e o 1º andar abrigam literatura, poesia,
fotos e pinturas; no Bloco
B, esculturas e projeções
visuais são exibidas. Em
São Bernardo, o piso
térreo do Bloco Beta é o
palco de mais obras.
Não deixe de conferir o
trabalho das servidoras e
dos servidores da UFABC!

Foto: Samuel Obaiassi

Dia do servidor e da servidora: celebração e arte

Letícia Gouveia

SUGEPE/DSQV reinicia o Programa de Exames Médicos Periódicos
A Divisão de Saúde e
Qualidade de Vida da
SUGEPE reiniciou em
setembro de 2019 o
Programa de Exames
Médicos Periódicos. Nesta
primeira etapa, realizaram-se 203 convocações
de servidoras e servidores com idade a partir
de 45 anos que exercem
suas atividades em áreas
classificadas como sem
risco.

Os servidores convocados receberam por
e-mail as instruções para
o aceite ou a recusa ao
Programa. Aqueles que
optarem por fazer os
exames médicos podem
realizá-los no laboratório
e clínica credenciados e
custeados pela UFABC
(não é preciso ter plano
de saúde) ou em locais
de sua preferência, neste caso, arcando com o

ônus. Após a realização
dos exames, o servidor
deverá entrar em contato com a SUGEPE/ DSQV
para a apresentação dos
exames e avaliação clínica com os nossos médicos do trabalho. Os
servidores possuem o
período de 06/09/2019
a 20/11/2019 para a realização dos exames
médicos periódicos. As
avaliações médicas po- 
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dem ser agendadas na
SUGEPE/DSQV até o dia
30/11/2019.
As providências para realização dos exames periódicos serão adotadas no
horário de expediente sem
qualquer necessidade de
compensação de horários,
com a devida comunicação
e acordo entre servidor e
chefia imediata, a fim de
que não haja prejuízos para
a rotina de trabalho do setor e se mantenha o direito
do servidor.
O contrato da empresa
fornecedora dos serviços
médicos terá vigência de
30 meses, podendo ser
prorrogado por uma única
vez pelo mesmo período.
Para o ano de 2020, a
SUGEPE/DSQV realizará um
planejamento com intuito
de abarcar as servidoras
e os servidores não contemplados neste primeiro
momento, nos termos da
legislação em vigor, com
base na idade, sexo e
possíveis riscos do cargo.
Neste contrato foi possível incluir, além dos
exames básicos e com-

Imagem: Divulgação

SERVIDORES

plementares realizados
por contratações anteriores, 33 exames médicos específicos a serem
realizados por servidores
com possível exposição a
riscos ocupacionais, con-

forme critérios definidos
em conjunto pela área de
segurança e medicina do
trabalho da SUGEPE/DSQV.
Diogo Rocha

Imagem: Freepik

A realização dos exames promove alguns benefícios:
Possibilidade de prevenir doenças;
Melhoria da qualidade de vida;
Exames totalmente custeados pela UFABC;
Garantia de sigilo das informações e procedimentos.
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Clima de festas e
solidariedade
As festas de fim de ano
vêm chegando e com
elas também costuma
vir a celebração de gestos nobres, como a solidariedade. O Sindicato
dos Trabalhadores das
Universidades Federais
do ABC - SinTUFABC, com
apoio dos docentes e
alunos, irá arrecadar doações para montar uma
cesta de natal para os
trabalhadores em situação de terceirização e
funcionários dos restaurantes universitários.
O objetivo da campanha
é comprar cerca de 370
cestas, com o custo unitário de, aproximadamente, R$40,00 cada uma.
Redação ACI

Os interessados em contribuir devem fazer um depósito na seguinte conta:
Banco do Brasil
Agência: 3304-9
Conta Poupança: 24296-9 (VARIAÇÃO 51).
Titular: Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais do ABC
CNPJ : 18.099.141/0001-79
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LIGAS ESTUDANTIS

Foto: Saymon Sampario

Games e estudos: espaço para ambos na UFABC

O eSports, modalidade
profissional de competição em jogos eletrônicos,
é uma febre mundial que
vem dominando o mercado e atraindo jovens de
todo o mundo. Na UFABC,
a equipe Falkol Storm é
a responsável por inserir
os alunos neste universo gamer, conquistando
cada vez mais espaço
no cenário competitivo
universitário.
Com mais de 20 títulos, o
grupo é o maior do Brasil,
com um significativo histórico de vitórias em competições. Foi fundado em
18

2016, inicialmente por dois
alunos que foram atraindo
uma legião de fãs e participantes. Atualmente, mais
de 70 pessoas compõem
o grupo, entre jogadores
e administradores.
Os jogadores atuam
como atletas, contando
com muita audiência via
plataformas online e TV.
O cenário universitário
ainda é amador, mas está
cada vez mais desenvolvido. “Aos pouquinhos, vai
reverberando no cenário universitário, abrindo
iniciativas para equipes
profissionais e outras

empresas que queiram
patrocinar”, explica Felipe
Freitas, presidente da
Falkol Storm.
A equipe está em crescimento e fez, no começo
do ano, uma parceria com
um time profissional de
eSports chamado Falkol
que originou o nome
Falkol Storm. A parceria proporcionou grande
visibilidade e os levou até
a participar de uma feira
de games voltada para o
universo geek mais importante do Brasil, a BGS
(Brasil Game Show). Lá eles
representaram o stand da

Foto: Saymon Sampario

Falkol e tiveram a oportunidade de organizar
um campeonato para os
universitários vivenciarem
uma competição profissional e mostrarem suas
habilidades nos jogos.

Outra parte da proposta da Falkol é a criação
de estágios para que os
alunos desenvolvam as
habilidades aprendidas na
equipe em uma empresa profissional de jogos.
“Agora a gente tem uma
estruturação como uma
equipe profissional, como
uma empresa, passando as
devidas responsabilidades
para todo mundo, e todo
mundo tem que cumprir,
por exemplo, com cronograma de treino, suas
responsabilidades com
o time”, relata o presidente que destacou o
crescimento da interação
e organização entre os
membros.

“Uma brincadeira séria que envolve paixão e
responsabilidade”, é assim que o time é definido.
Essa oportunidade para os
alunos e alunas de todos
os cursos da UFABC que
estão na equipe proporciona experiências que
vão ser interessantes para
o mercado de trabalho,
além dos aprendizados
únicos e da oportunidade
de levar adiante o nome
da Universidade.
Letícia Gouveia

Enfim, o retorno
Preparem-se: eles estão
de volta. Depois de sete
anos de ausência, a equipe AXIS UFABC, que já
participou do campeonato em 2010 e 2012, marcou presença na edição
especial de 40 anos da
TUSCA (Taça Universitária
de São Carlos). O evento, sediado na cidade
de São Carlos, é organizado pelas Atléticas da
Universidade Federal de
São Carlos (UFSCAR) e
pela Universidade de São
Paulo (USP).

Imagem: Facebook AXIS UFABC

Após sete anos, UFABC participa da 40ª edição da TUSCA 2019

Criada para estimular
práticas esportivas e promover a integração de
diferentes alunos e universidades, a TUSCA dura
quatro dias. Esta edição

ocorreu entre 14 e 17 de
novembro.
Cinthia Guimarães
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EXTENSÃO E CULTURA

Foto: Mahara Stavick

2ª Semana de Arte, Cultura e Tecnologia da UFABC

Entre os dias 01 e 05 de
outubro a UFABC recebeu as atividades da 2ª
Semana de Arte, Cultura
e Tecnologia (SACT),
organizada pela PROEC
em parceria com o SESC
Santo André.
O concerto Diálogos
neuromusicais: conexão
entre o cérebro e a música abriu o evento, em
solenidade realizada no
Teatro do SESC Santo
André. Os musicistas
Henrique Lima Oliveira e
José Artur Cunha apresentaram composições
eruditas para piano e
20

violino. A professora
Patrícia Vanzela (CMCC)
apresentou o projeto
Neurociência e Música,
que estuda as funções
cerebrais mobilizadas na
prática musical. Após o
concerto, o professor
João Sato (CMCC) demonstrou o uso da técnica da espectroscopia no
infravermelho próximo,
que torna possível visualizar, em tempo real,
algumas das áreas cerebrais envolvidas na performance musical.
Dando início à programação da SACT, os

professores Norberto
Maidana (CMCC) e Celso
Nishi (CMCC) ministraram
a palestra Diabolus in
musica: um olhar matemático. Unindo música
e matemática, a palestra
apresentou o conceito
diabolus in musica, importante na renascença,
no barroco, no romantismo e, em nossos dias,
frequentemente usado
nos filmes de suspense e
no heavy metal.
A mesa redonda
Mulheres na Música
Eletrônica contou com
a presença das DJs

Malka, Afreekassia e Lika
Marques, que debateram
a participação das mulheres na música eletrônica,
um domínio historicamente masculino.
A entidade estudantil Green Team marcou
presença, oferecendo as
palestras Threat intelligence: emboscando atacantes e O quanto a internet sabe sobre você,
além do workshop Buffer
Overflow na prática. No
campus São Bernardo,
ocorreu a palestra
Tecnologia, empreendedorismo e precarização
do trabalho, coordenada pela professora Livia
Tommasi (CECS). Já a professora Veridiana Ferreira
(UNOESTE) apresentou
o trabalho do designer
japonês Issey Miyake, sob
o título Issey Miyake: ligando arte e moda pelo
uso da tecnologia.
As atividades práticas
fizeram enorme sucesso:
na oficina Explorando a
realidade virtual com
materiais recicláveis,
ofertada pelo professor
James Moraes (CCNH), os
participantes confeccionaram seus próprios óculos de realidade virtual,
utilizando materiais recicláveis e smartphones.
Já o físico Marcelo Muniz
(USP) apresentou as atividades Mini-máquina de
pesadelos: caixa para
trilhas sonoras de filmes
de terror e Construção

de Theremin Optico.
Além das palestras e
oficinas, a SACT trouxe
a exposição fotográfica
Beleza que Mata: a dualidade de um patógeno mortal, de Marilene
Vainstein e William
Lopes, pesquisadores do
Laboratório de Fungos da
UFRGS.
Divisão de Cultura

Ciência e cultura
geram diversão com
aprendizado na
UFABC

Universidade realiza 1ª
edição de Virada CientíficoCultural
O alarido causado por
jovens, crianças e adultos onde costumava haver apenas o silêncio
do interstício acadêmico
tomou conta dos campi Santo André e São
Bernardo nos dias 19 e
20 de outubro. A Virada
Científico-Cultural é uma
iniciativa que tem tudo
para entrar para a programação de grandes
eventos da região do
ABC.
A primeira edição da
Virada trouxe os aficionados pela ciência
e cultura à UFABC para
acompanhar os dois dias
de atividades organizadas pela Associação
de Docentes da UFABC

(ADUFABC), Sindicato
dos Trabalhadores das
Universidades Federais
do ABC (SinTUFABC) e
Diretório Central dos
Estudantes (DCE), com
apoio da Reitoria.
Logo na estreia, no dia
19, o piso vermelho do
campus Santo André
recebeu material de divulgação de projetos de
ensino, pesquisa e extensão. Muitos tinham como
tema caminhos e soluções para os problemas
enfrentados pela sociedade contemporânea.
O impacto visual causado pela recepção no
térreo foi complementado pelas intervenções
nos laboratórios e na
biblioteca. As atividades propostas pelo laboratório de Exposição
de Matemática e do
Laboratório de Gestão de
Riscos são exemplos de
intervenções que envolveram o público adulto e
infantil. No bloco L, visitantes experimentaram
a sensação de estar nas
alturas em projeto de
realidade virtual.
Ainda no Campus Santo
André, na área externa, a
equipe de alunos que representa a Universidade
na seletiva nacional do
Torneio Internacional
de Físicos demonstrou
como é possível resolver problemas cotidianos
usando o conhecimento
científico.
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EXTENSÃO E CULTURA

Foto: ACI

Em São Bernardo, no
dia seguinte, o evento
foi concluído com o espaço reservado para as
crianças brincarem. Os
jovens participaram de
jogos e colocaram a mão
na massa para confeccionar brinquedos com
diferentes formas e texturas. Ensinaram e aprenderam a manipular materiais para produzir slime,
massinhas de modelar
e brinquedos com lixo
reciclável.
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Os documentários exibidos na virada motivaram
discussões relacionadas
aos direitos reprodutivos
das mulheres, planejamento territorial e urbano, política nas redes
digitais e alimentação
agroecológica. No intervalo dos debates, os
espectadores puderam
assistir a intervenções
artísticas, exposições e
experimentos científicos.
A peça O Capital , encenada pelo grupo de

teatro Arlequins, deu
ares de encerramento
apoteótico à Virada. Os
amantes das aproximações entre ciência e cultura agora encontraram
seu lugar no ABC. Que
venham mais. Que venham os próximos.
Redação ACI

O canto do nosso lugar
Das expressões artísticas
mais delicadas do período
natalino, os coros musicais
costumam ter a agenda cheia nesta época do
ano. Em nossa instituição,
não é diferente. O coro
da UFABC, regido pelo
maestro Roberto Ondei,
completará cinco anos de
atividades com apresentações que prometem agitar a região.
Formado atualmente por
três grupos com aproximadamente trinta can-

tores cada, que ensaiam
em três horários semanais
distintos, o grupo se reúne para apresentações na
própria Universidade, em
igrejas, teatros da região,
festivais de corais e eventos em geral.
Neste ano, as principais
apresentações estão marcadas para o dia 10 de
dezembro às 20 horas, na
Casa de Cultura de São
Caetano. No dia 12, haverá
as tradicionais apresentações de fim de ano nas

áreas da Universidade,
terminando com uma
pequena apresentação
em frente à Pró-Reitoria
de Extensão e Cultura, no
Bloco A. Encerrando suas
atividades, no dia 14 de
dezembro, o coro se junta
à Orquestra Sinfônica de
Santo André no evento
Natal Solidário da ACISA e
Prefeitura Municipal.
Prestigie o coro da
UFABC neste fim de ano!
Redação ACI
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PREMIAÇÕES

A inovação necessária

Iniciativas empreendedoras são premiadas em evento
na UFABC
Redação ACI

A mais recente edição
da Semana de Ciência,
Tecnologia e Inovação
evidenciou mais uma vez
os esforços da UFABC na
consolidação das relações
entre empresa e universidade com vistas ao desenvolvimento tecnológico e
soluções criativas para o
mercado, o meio acadêmico e o público em geral.
O evento continua subordinado à iniciativa
empreendida no plano
federal, cujo eixo temático
em 2019 orbitou em torno do tema “Bioeconomia:
Diversidade e Riqueza
para o Desenvolvimento
Sustentável”. Neste ano, na
parte que coube à UFABC,
foram oferecidas palestras,
minicursos e premiações.
A Agência de Inovação,
Ciência e Tecnologia, responsável pela empreitada,
divulgou que a semana

representa as ações do
setor para aproximação
entre a oferta de pesquisa
da Universidade e as demandas tecnológicas do
setor empresarial, aumentando a transferência do
conhecimento acadêmico
para este setor e trazendo
resultados que podem redundar em desenvolvimento econômico e social.
A premiação que ocorre ao final, a chave de
ouro que não só encerra
o evento, mas também
apresenta à comunidade
pesquisas de alto potencial, rendeu homenagens
a trabalhos que versam
sobre eficiência energética,
soluções para a agricultura
e inovações na indústria
automobilística (lista completa ao final da matéria).
O Desafio SENAI (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial) São Paulo, uma

das mais importantes
iniciativas agregadas à
Semana, teve o projeto
“Smart Pass – Controle de
Acesso”, da equipe formada por Edgard Gonçalves
Cardoso, Fabio Hirotsugu
Hayashi e Victor Takashi
Hayashi. Eles apresentaram
solução para controle de
acesso com senha pelo
celular e cartão, com fácil
manutenção e baixo custo.
Houve ainda tempo para
que o prêmio “Referência
em Inovação” fosse entregue ao Diretor-Científico
da Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado
de São Paulo (FAPESP),
Carlos Henrique de Brito
Cruz, por sua relevante
contribuição ao campo
da Ciência, Tecnologia e
Inovação no Brasil . C

Lista dos Vencedores
- “Eficiência energética e minigeração em instituições públicas de educação superior”,
da professora Patrícia Teixeira Leite Asano;
- “Desenvolvimento de microcápsulas biodegradáveis contendo biofungicida para aplicação na agricultura”, do professor Derval dos Santos Rosa e da aluna Leticia Cuebas;
- “Viabilidade da utilização de polipropileno reciclado em aplicações automotivas”, de
Márcia Aparecida da Silva Spinacé e Karen de Souza do Prado, com a participação de
Bruno Henrique dos Santos.
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AUDITORIA INTERNA

Quantas recomendações
e providências são
monitoradas atualmente
pela AUDIN?

UFABC

Olá, pessoal!
Constantemente falamos sobre a importância
da transparência na divulgação das ações realizadas por cada área
da Universidade. Assim,
que tal visualizarmos
como está o Plano de
Providências Permanente
da UFABC, um documento
que contém a relação de
recomendações feitas pela
Auditoria Interna às áreas
auditadas?
Vamos aos dados:

Patrícia Alves Moreira (com colaboração e
revisão de Rosana de Carvalho Dias).

Gráfico 1 - Recomendações Monitoradas
Assunção de Risco
17%

Em implementação
55%
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Implementadas
27%

Baixadas
1%

Em 2019, a AUDIN tem em
seu radar 324 recomendações. Como podemos
visualizar, a parte verde
do gráfico representa as
recomendações atendidas
pelos gestores avaliados,
por meio da adoção de
providências que entenderam como a melhor forma
de sanar a impropriedade
apontada, assumindo tal
compromisso em prol da
melhoria em seus próprios
processos e, consequentemente, contribuindo para
a busca da excelência da
gestão da Universidade.
Nota-se que, em amarelo,
algumas recomendações
continuam em monitoramento e, dependendo do
objeto a que se referirem,
demandam tempo e dedicação maiores, podendo
os gestores contar com a
AUDIN no que for possível
para essa implementação.
Por outro lado, existem
ainda recomendações
não atendidas ou para as

quais não são fornecidas
informações no período
de monitoramento. A esse
caso, no qual não há concordância da AUDIN e que
depende do tempo de
realização da avaliação ou
declaração do gestor para
implementação das recomendações, chamamos de
“assunção de riscos”.
O tema é relevante, pois
se refere ao “apetite ao
risco” a ser construído
pela UFABC, desde a recente publicação de sua
Política de Gestão de
Riscos, outro ponto sempre abordado durante os
trabalhos de avaliação ou
consultoria que realizamos.
Estamos preparando relatório detalhado das áreas
auditadas e o status de
cada recomendação para
encaminhamento ao Reitor
e à Controladoria-Geral da
União, que também acompanham nossos trabalhos.
As informações sobre
cada relatório de auditoria

podem ser conferidas em
nossa página, por meio do
link http://audin.ufabc.edu.
br/.
Contamos com todos os
colegas para que, dentro
de suas áreas, conversem com seus gestores,
proponham atenção aos
relatórios de auditoria,
tendo em vista a discussão em conjunto sobre
as recomendações e providências, produzindo o
aumento no número de
implementações.
Este exercício está quase
chegando ao fim, mas um
novo ciclo se avista e nele
poderemos apontar dados bem melhores sobre
todos.
Vamos começar?!
Pensem nisso.

Um abraço e até a
próxima.
Auditorito

Já atendidas (Implementadas)
Em atendimento (Em implementação)
Assunção dos Riscos pelo Gestor (Não implementadas)
Baixadas (por perda de objeto, como alteração de normas, leis)
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COMUNIDADE

UFABC elimina taxas
de revalidação e
de reconhecimento
de diplomas para
refugiados
Redação ACI

A Comissão de
Natureza Orçamentária e
Administrativa (CANOA) da
UFABC aprovou a isenção
no pagamento das taxas
de revalidação e reconhecimento de diplomas
estrangeiros de ensino
superior para refugiados e
solicitantes de refúgio. A
resolução que estabelece
esse benefício foi publicada no Boletim de Serviço
no final de setembro. Tem
direito à dispensa da cobrança as pessoas que se
enquadram nas condições
estabelecidas no artigo 3º
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da Resolução ConsUni nº
182 (19/7/2017).
Segundo a Divisão de
Registro de Diplomas da
Secretaria Geral da UFABC,
a isenção mostra a preocupação da Universidade
com a situação econômica das pessoas em situação de refúgio. Dentre os
argumentos apresentados
na análise da proposta,
está o fato da cobrança
representar um impeditivo
para validação de títulos
a pessoas que, na fuga
do país de origem, abri-

ram mão de seus recursos
financeiros.
A UFABC oferece os
seguintes serviços para
diplomas estrangeiros
com as respectivas taxas:
Processo de Revalidação
(R$1.650,00) e Processo
de Reconhecimento (R$
1.750,00). O registro
de Revalidação e o de
Reconhecimento custa
R$180,00 cada. A suspensão da cobrança para
refugiados tem como
fundamento o artigo 22
da Convenção das Nações
Unidas de 1951, relativa ao
Estatuto dos Refugiados e
ratificada pelo Brasil dez
anos depois.
Mais informações:
www.ufabc.edu.br/servicos/registros-de-diplomas/
diplomas-estrangeiros C

