
Simpósio discutiu inserção 
de esporte e lazer no 
Projeto Pedagógico da 
Universidade  
Página 16

Escola preparatória 
completa dez anos de 
atividades em favor de 
futuros alunos  
Página 10

Iniciativa pioneira em 
ciência aberta cria 
plataforma-repositório de 
dados científicos  
Página 8

PROJETO PRESERVA PROJETO PRESERVA 
HISTÓRIA E CULTURA HISTÓRIA E CULTURA 
DO ABCDO ABC

Informativo Interno da Universidade Federal do ABC 
Nº 243 • fevereiro de 2020

Parceria entre UFABC e Centro Cultural Alpharrabio recupera 
documentos para criar acervo virtual

Fo
to

: A
CI



Nesta edição

Envie sugestões de 
pautas e textos para

comunicare@ufabc.edu.br

facebook.com/ufabc

@ufabc

twitter.com/ufabc

youtube.com/user/ufabcvideos

linkedin.com/school/ufabc

Expediente

Produção

Assessoria de Comunicação 
e Imprensa 

Edição, Redação e Revisão

Denilson R. de Oliveira
Marcella dos Santos Abreu  
Olympio Barbanti Jr.

Design e Ilustração

Edna A. Watanabe 
Felipe F. Lessa 
Isabel B. L. Franca 
Vanessa S. Ferreira

4 
Reitoria
O que esperarmos para nossa Universidade em 2020?

6 
Comunidade
Boas novas

8 
Ciência Aberta
Ciência mais acessível

10 
Extensão
Ponte para o mundo acadêmico

Edição nº 243, fevereiro 2020
Comunicare UFABC

16 
Esporte e Lazer
1º Simpósio de Esporte e Lazer do Grande ABC

18 
Iniciativa
Café com processos: entenda

20 
Auditoria Interna
Ano novo, PAINT novo!  
Saiba quais serão os processos auditados em 2020!

mailto:comunicare%40ufabc.edu.br?subject=
mailto:comunicare%40ufabc.edu.br?subject=
https://facebook.com/ufabc
https://www.instagram.com/ufabc/
https://twitter.com/ufabc
https://www.youtube.com/user/ufabcvideos
https://www.linkedin.com/school/ufabc


22 
Pessoas
Horário de atendimento da Sugepe

24 
Solidariedade
Iniciativa do bem

25 
Cultura
Pura poesia

12 

Capa
Projeto criará acervo virtual dedicado à cultura das cidades do ABC

Fo
to

: P
ro

EC



REITORIA

O que esperarmos para 
nossa Universidade  
em 2020?
Em geral, 2019 foi um 

ano em que as universi-
dades públicas brasileiras 
tiveram que lidar com 
situações conjunturais 
gravíssimas e, em muitos 
casos, inéditas. A estabi-
lidade do planejamento 
orçamentário, a defesa 
da legitimidade científica 
e o esforço em proteger 
a autonomia universitária 
foram pautas ininterruptas 
em nossa comunidade e 
prioritárias para a gestão.  
Infelizmente, para 2020, 

desafios ainda mais preo-
cupantes já vêm se apre-
sentando, como a proposta 
de emenda constitucional 
em tramitação que discute 
o fucionalismo público e 
que pode colocar em risco 
as condições de trabalho 
em nossa instituição. 
Enquanto gestão, perma-

neceremos a postos e aten-
tos às questões políticas e 
econômicas relacionadas 
às universidades públicas 
brasileiras e às instituições 
democráticas de nosso país. 

Reitoria • UFABC

Ademais, continuaremos 
nos dedicando à revisi-
tação de procedimentos 
e buscando alternativas 
para a consolidação de 
uma administração públi-
ca ágil e sustentável.
Processos importantes já 

foram iniciados, como a 
revisitação ao nosso Plano 
de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), a or-
ganização sistematizada 
e dialógica dos regimen-
tos internos de todas as 
áreas da Universidade e 
a instituição do Grupo de 
Trabalho para revisão do 
Estatuto e do Regimento 
Geral da UFABC. 
Ainda, diante de seu ca-

ráter transversal, a admi-
nistração dos recursos de 
custeio da Universidade 
também permanece como 
uma das maiores respon-
sabilidades da gestão.  
Nesse sentido, as ações de 

nossa gestão, em 2020, se-
rão conduzidas a partir das 
seguintes diretrizes: Manter, 
Recompor, Ampliar e Inovar.

Assim, no cenário geral, 
seguimos sem jamais nos 
furtarmos do debate públi-
co e do constante diálogo 
com nossa comunidade. 
Iniciamos esse 2020 con-
victos de nossa imprescin-
dibilidade para o desen-
volvimento do país, ainda 
mais comprometidos em 
defender a Universidade 
Pública enquanto um patri-
mônio nacional e dispostos 
a trilhar cada vez mais ca-
minhos que nos aproximem 
da sociedade brasileira.  
No âmbito de nossa 

administração interna, 
mantemos a sobriedade 
para lidar com os limites 
orçamentários, mas prio-
rizando, acima de tudo, 
a sustentação e o apri-
moramento da excelên-
cia e da inclusão, valores 
fundamentais de nossa 
Universidade. C
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Serviços básicos da Universidade 
para Ensino, Pesquisa e Extensão, 
nos níveis de excelência que o nosso 
projeto exige;

Manter

Viabilizar formas para recomposição 
de serviços e postos de trabalho, a 
partir da identificação de atividades 
com situações mais críticas, que foram 
suprimidas nos últimos anos, em fun-
ção das restrições orçamentárias.

Recompor

Avaliar condições no planejamento 
que possibilitem ampliação de ativida-
des que já estão em andamento e que 
possam estar reduzidas e/ou com restri-
ções. Buscar caminhos para ampliarmos, 
por exemplo, convênios e cooperações 
com os setores públicos e privados, a 
pesquisa, a internacionalização, a exten-
são universitária e outras frentes.

Ampliar

Dentro das ações existentes, nos 
propomos a pensar novos modelos 
de gerenciamento que considerem 
maior otimização de recursos e que 
eliminem procedimentos ineficientes, 
que vêm sendo repetidos há algum 
tempo na instituição. A possibilida-
de de criação de um sistema único 
de bolsas acadêmicas, integrando 
ProGrad, ProEC, ProPes e ProAP, é 
um dos exemplos que já vem sendo 
estudado por nossos gestores.

Inovar
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COMUNIDADE

Boas novas

Redação ACI

A UFABC, por meio da Prefeitura 
Universitária, ampliou as condições de 
infraestrutura no campus Santo André. 
Desde o dia 20 de janeiro está aberto 
o novo espaço de convivência para os 
trabalhadores terceirizados, bem como as 
novas entradas para pedestres e veículos. 
As entradas, previstas no projeto do 

campus Santo André e aprovadas no 
Conselho Municipal de Planejamento e 
Urbanismo, foram criadas para melhor 
distribuir o fluxo de pessoas e veículos 
ao redor do campus, gerar menos con-
gestionamentos e oferecer mais segu-
rança aos pedestres. 
O acesso de pedestres está localizado 

na região de desembarque do fretado 
da Rua Santa Adélia. Os veículos dos 
servidores acessam a universidade pela 
Avenida dos Estados.

Campus Santo André tem 
novas entradas e espaço 
para terceirizados

6



No espaço para os tra-
balhadores terceiriza-
dos, há refeitório, área 
externa com bancos, 
vestiários e banheiros. A 
ideia é criar um ambien-
te adequado e agradável 
para o descanso e a in-
tegração da categoria. CCCCCCC
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CIÊNCIA ABERTA

Ciência mais acessível

A UFABC criou uma plata-
forma que integra as infor-
mações referentes aos da-
dos científicos produzidos 
na UFABC. A ação cumpre 
exigência da FAPESP, que 
passou a demandar que 
os pesquisadores anexas-
sem aos seus pedidos de 
financiamento um plano 
de gestão de dados cien-
tíficos. O Repositório de 
Dados da UFABC foi cria-
do utilizando o softwa-
re DATAVERSE e estará 
em breve acessível pela 

internet, no portal do 
Sistema de Bibliotecas.
O sistema é uma inicia-

tiva pioneira na América 
Latina e dialoga com os 
referenciais institucio-
nais da UFABC – Inclusão, 
Excelência, Participação 
e Interdisciplinaridade. 
Por meio dele é possível 
acessar dados de pesqui-
sa pertinentes ao termo 
pesquisado que estão 
disponíveis nos reposi-
tórios das instituições 
participantes. Trata-se de 

uma rede que estimula 
o compartilhamento e a 
reutilização das informa-
ções em novas pesquisas, 
bem como a reprodução 
de experimentos, visando 
ainda maior transparência, 
visibilidade e otimização 
da produção científica.
A iniciativa teve início 

em 2017. A pedido da 
FAPESP foi constituído 
um GT – Grupo de tra-
balho – que contou com 
a participação das três 
Universidades Estaduais 

Plataforma na web disponibiliza acesso a trabalhos científicos
Redação ACI
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(USP, UNICAMP e UNESP), 
das três Universidades 
Federais (UFABC, UNIFESP 
e UFSCar), do ITA e da 
EMBRAPA. Dessa maneira, 
acordou-se que cada insti-
tuição criaria e gerenciaria 
seus repositórios de da-
dos, alimentados por meio 
de autodepósito e esses 
acessíveis por meio de 
plataforma de busca inte-
grada de metadados.
Trata-se de um novo 

modelo de lidar com o 
fazer científico: a Ciência 

Aberta. A UFABC, inserida 
nesse processo, buscou 
aprofundar seu conheci-
mento sobre o perfil de 
seus pesquisadores, a fim 
de melhor subsidiá-los na 
elaboração de seus planos 
de gestão de dados e na 
utilização das novas ferra-
mentas de armazenamento 
e compartilhamento de 
informações científicas.
Para ampliar as práticas 

de disseminação do co-
nhecimento gerado por 
seus pesquisadores, está 

trabalhando na elaboração 
da Política sobre Ciência 
Aberta da UFABC, discuti-
da no Grupo de Trabalho 
instituído pela Portaria nº 
403, de 04 de novembro 
de 2019, e composto por 
representantes do NTI, 
NETEL, PROPES e Sistema 
de Bibliotecas. CCCCCC
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EXTENSÃO

Ponte para o 
mundo acadêmico
Cinthia Guimarães

Escola Preparatória completa 10 anos formando 
jovens para conquistar vaga na Universidade

O sonho de cursar o 
ensino superior conhe-
ceu muitos entraves ao 
longo dos anos. A falta 
de infraestrutura de al-
gumas escolas ou mesmo 
a desconexão entre as 
aspirações dos jovens e a 
oferta de vagas nas uni-
versidades foram algu-
mas delas. Com o passar 
do tempo, iniciativas pro-
curavam reduzir o abismo 
do acesso ao ensino de 

qualidade entre jovens de 
estratos sociais diferentes.
A Escola Preparatória da 

UFABC é um dos mais pu-
jantes exemplos nessa se-
ara. O projeto completou 
10 anos de atividade em 
2019. Nesse período, foram 
atendidos mais de quatro 
mil pessoas que, com o 
auxílio de 400 alunos de 
graduação e pós-gradua-
ção, buscavam ingressar 
no ensino superior.

O surgimento do projeto 
ocorreu com a mobilização 
de alunos da UFABC que 
notaram a dificuldade em 
conquistar vagas na uni-
versidade sem o auxílio 
de um curso preparatório. 
O principal objetivo, por-
tanto, é contribuir para a 
preparação dos estudan-
tes da rede pública para 
os vestibulares, por ser a 
parcela da população que 
mais necessita de auxílio. 
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O programa busca pro-
porcionar ainda o rompi-
mento de barreiras entre 
a universidade pública 
e a comunidade exter-
na, a fim de mostrar que 
é possível ingressar no 
ensino superior público 
e de qualidade. O curso 
preparatório ofertado dá 
ênfase ao Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM), 
uma vez que a prova é 

um dos caminhos para o 
ingresso em universidades 
públicas e particulares. 
Ao longo desses 10 anos, 

o curso vem recebendo 
destaque e reconhecimen-
to por toda a região. O 
projeto, que iniciou com 
50 alunos, hoje ofere-
ce 633 vagas com salas 
nos campi Santo André e 
São Bernardo do Campo. 
Entre 27 e 31 de janeiro, 

foram realizadas as inscri-
ções dos candidatos para 
a prova de seleção apli-
cada em 16 de fevereiro. 
Eles se somam às gera-
ções anteriores de aspi-
rantes ao ensino superior 
de qualidade que che-
garam ao projeto. Para 
muitos, é mais um degrau 
para alcançar a tão so-
nhada vaga na UFABC. CCCCC
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Projeto criará acervo 
virtual dedicado à cultura 
das cidades do ABC

CAPA

Redação ACI
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Uma parceria entre a Pró-
Reitoria de Extensão e Cultura 
da UFABC (PROEC) e o Centro 
Cultural Alpharrabio de Santo 
André permitirá a salvaguarda 
de parte do acervo históri-
co ligado à cultura da região 
do ABC. O projeto, intitulado 
Arquivo Histórico Cultural do 
ABC, realiza a higienização, 
catalogação e digitalização de 
cerca de três mil documentos 
como jornais, folhetins, logoti-
pos, relatórios, cartas, panfletos, 
assinaturas, revistas, cartazes e 
livros, todos ligados à história 
cultural do ABC. A expectativa 
é oferecer, a partir de 2020, um 
ambiente eletrônico para con-
sulta pública do conteúdo digi-
talizado e indexado. 
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A coleta original dos itens 
é resultado do trabalho 
de Dalila Teles Veras, fun-
dadora do Centro Cultural 
Alpharrabio, que ao longo 
de quatro décadas reuniu 
selecionou e organizou um 
conjunto de documentos 
que retratam a Região do 
ABC, especialmente na 
área cultural. Por ser re-
sultado de uma iniciativa 
pessoal, a triagem ocorre 
pela metodologia da his-
tória oral, que consiste na 

seleção prévia da temática 
e uso do depoimento de 
Dalila para embasamen-
to da política de acervo. 
Até o momento, o projeto 
conta com mais de dez 
horas de gravação em ví-
deo e um processo, ainda 
em andamento, de trans-
crição que já ultrapassa 
uma centena de páginas.
A parceria com o 

Alpharrabio começou com 
a participação da UFABC 
no edital Mais Cultura nas 

Universidades, lançado 
em 2014 pelos ministérios 
da Cultura e da Educação. 
Entre 2017 e 2018 a inicia-
tiva contou com financia-
mento de editais culturais 
da ProEC e, em 2019, 
passou à condição de ação 
própria da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura. 
A iniciativa é coordena-

da pela Divisão de Cultura 
da ProEC e conta com a 
orientação técnica da pro-
fessora Andrea Paula dos 
Santos Kamensky, especia-
lista em memória e histó-
ria oral. O trabalho tem a 
participação de discentes 
(bolsistas e voluntários) e 
de técnicos administrati-
vos de diversos setores, 
que auxiliam em questões 
técnicas do projeto.  
O trabalho ocorre em três 

etapas: higienização (retira-
da de grampos, materiais 
abrasivos, poeira, etc.), ca-
talogação (classificação de 
acordo com origem, grupo, 
gênero, etc.) e envio para 
digitalização em empresa 
especializada. Em todas 
as fases, o projeto recebe 
orientação da própria Dalila 
e de Luzia Teles Veras, que 
além de cunhada de Dalila, 
é participante ativa na con-
dução do Centro Cultural. CCCC
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Preservação da memória

A poetisa luso-brasileira 
Dalila Teles Veras, resi-
dente em Santo André 
há quase 50 anos, diz ser 
uma arquivista compul-
siva, sempre interessada 
pela cultura local como 
forma de se integrar à 
comunidade. Ela explica 
que, sem os meios de co-
municação e dados dispo-
níveis nos meios virtuais, 
hoje tão comuns, a cole-
ção de documentos serviu 
ao longo dos anos como 
fonte de informações para 
escrever suas crônicas 
e ensaios. Além disso, a 
poetisa acrescenta que 
também juntou o acer-
vo com a consciência de 
reunir volume de material 
útil para subsidiar estudos 
e análises futuras.
Dalila conta que, ini-

cialmente, a parte en-
caminhada à UFABC se 
constitui de conjuntos de 

documentos referentes a 
atividades que ocorreram 
em determinado período 
e que já fazem parte da 
história da cultura local, 
como o Fórum Permanente 
de Debates Culturais da 
Região do ABC. Outros lo-
tes incluem conteúdo que 
narra a história do Grupo 
Livrespaço de Poesia e 
uma hemeroteca relacio-
nada com a história do 
trabalho no ABC, em es-
pecial, durante as grandes 
greves dos trabalhadores 
no final dos anos de 1970 
e início dos 80. “Trata-se, 
em muitos casos, de ma-
terial único, não disponível 
em bibliotecas públicas 
nem em serviços de me-
mória” — revela Dalila. 
Segundo Ela, o material 

que a UFABC recebeu tem 
caráter de utilidade públi-
ca e potencial para auxiliar 
em trabalhos acadêmicos 
e espontâneos de pesqui-
sadores e memorialistas, 
interessados em estudar a 
Região do Grande ABC. A 
poetisa espera que a re-
cepção, cuidado e divulga-
ção desse material histórico 
e sociocultural acabe com 
um “pesadelo” que ela tem 
vivido ao longo dos últimos 
anos com o desapareci-
mento de acervos impor-
tantes de artistas, intelectu-
ais e memorialistas. “Sonho 
com a criação pela UFABC 
de uma espécie de instituto 
de estudos do Grande ABC, 
capaz de abrigar, preservar, 

divulgar e fomentar a pes-
quisa por meio de acer-
vos, algo parecido com o 
que ocorre com o Instituto 
de Estudos Brasileiros da 
Universidade de São Paulo”. 
Dalila lembra que a 

UFABC, além de cumprir 
o compromisso de forma-
ção e pesquisa em todas 
as áreas do saber, nasceu 
com a proposta de ser 
uma universidade aberta, 
voltada para o seu entorno. 
“Pelo que observo, durante 
os seis anos em que atuo 
como membro do Comitê 
de Extensão e Cultura da 
PROEC, as centenas de 
atividades extensionistas 
apontam para o cumpri-
mento dessa missão”.
Ela afirma que a chegada 

da UFABC enriqueceu não 
só a geração de conhe-
cimento e de material 
humano em Santo André 
e São Bernardo. “A cultu-
ra local não ficou à par-
te desse processo, pois 
representa um setor que 
mantém centralidade e 
transversalidade com to-
das as demais disciplinas”. 
Em novembro de 2019, 

o Conselho Universitário 
concedeu a Dalila Teles 
Veras o título de dou-
tora Honoris Causa em 
reconhecimento a seu 
ativismo pela cultura da 
Região do ABC e, em 
especial, por sua atuação 
no Comitê de Extensão e 
Cultura da ProEC.
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ESPORTE E LAZER

1º Simpósio de Esporte 
e Lazer do Grande ABC

A Seção de Esporte 
e Lazer da PROAP e a 
Secretaria de Esportes e 
Lazer da Prefeitura de São 
Bernardo do Campo reali-
zaram, no período de 10 a 
13 de dezembro de 2019, 
o 1º Simpósio de Esporte 
e Lazer do Grande ABC. 
O evento de caráter cien-
tífico-cultural teve como 
objetivo primordial com-
partilhar conhecimentos e 

experiências desenvolvi-
das na região do Grande 
ABC que contribuam com 
a ampliação dos direitos 
ao Esporte e ao Lazer, ga-
rantidos pela Constituição 
brasileira, bem como com 
a adoção de um estilo 
de vida ativo, saudável e 
sustentável. Esse objeti-
vo está em acordo com 
o PDI da UFABC que 
busca inserir o Esporte 

Prof. Pedro Maneschy

e o Lazer como ações 
transversais no Projeto 
Pedagógico Institucional.
O Simpósio foi realiza-

do no Campus de São 
Bernardo do Campo da 
UFABC e em vários equi-
pamentos de Esporte 
e Lazer do município. 
Contou com 398 inscritos 
e ofereceu conferências, 
palestras, mesas redondas, 
apresentação de pôsteres 
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e 15 minicursos. As con-
ferências, ministradas por 
pesquisadores renoma-
dos da área, abordaram 
temas como a questão 
do Esporte e Lazer nas 
Regiões Metropolitanas, 
a Educação Olímpica e 
o Esporte vinculado ao 
Desenvolvimento Humano, 
tomando como base o 
Relatório do Programa 
das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) 
e tendo como eixo nor-
teador a Agenda 2030 
proposta pela ONU 
para o Desenvolvimento 
Sustentável que apresenta 
o esporte como um facili-
tador importante do de-
senvolvimento e da paz.
A iniciativa de realiza-

ção do Simpósio revela 
também o empenho que 
a UFABC tem feito ao se 

aproximar da comunida-
de esportiva, de outros 
órgãos públicos e univer-
sidades da região para 
fomentar o debate e rea-
lizar ações conjuntas que 
promovam a difusão e a 
participação coletiva em 
atividades de Esporte e 
Lazer no Grande ABC. CCC
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INICIATIVA

Café com 
processos: entenda
Por meio de perguntas e respostas, texto esclarece 
principais dúvidas a respeito do Café com Processos.
Sérgio Carvalho

Quem 
somos?

Nossa 
história

A gestão por processos é a organi-
zação dos processos de trabalho, de 
forma que estejam padronizados, co-
nhecidos e implantados.

O que é a gestão 
por processos?

O Café com Processos é uma ini-
ciativa de servidores de diversas 
áreas da UFABC que, espontanea-
mente, têm se reunido uma vez ao 
mês para conversar e aprender 
mais sobre Gestão por Processos.

Desde abril de 2017, houve 24 
encontros, duas visitas exter-
nas, duas webconferências e seis 
palestras externas. Mais de 150 
servidores da UFABC já participa-
ram dessas atividades.
Cerca de 80% das macroáreas 

da UFABC já participaram dos en-
contros, com a presença de um 
ou mais servidores.
Mais de 130 servidores participa-

ram da oficina de mapeamento de 
processos com o software Bizagi.
Em 2019, organizamos a I Semana 

de Gestão por Processos da UFABC.
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O Café com Processos é espontâneo 
e voluntário.
Você não precisa confirmar presença.
Não precisa justificar se não participar. CC

Sala Prof. André Balan, bloco A, 312-2

Não é necessário confirmar presença.
Oferecemos oficinas na ferramenta de 
mapeamento de processos Bizagi. 

Caso tenha alguma dúvida, mande 
e-mail pra gente! 
processos.nti@ufabc.edu.br.Realizamos encontros mensais, com a 

participação espontânea de servidores.
Participamos e organizamos eventos 

que discutem a gestão por processos.
Realizamos visitas em outras organiza-

ções que trabalham com esta cultura.
Produzimos materiais de orientação à 

implantação da gestão por processos 
na UFABC.
Realizamos oficinas e treinamentos para 

servidores e áreas que tenham interesse 
em conhecer e trabalhar com processos.

Como  
trabalhamos?

Agenda

Nossos 
lemas

O que 
queremos?
Nosso objetivo é realizar discussões, 

encontros, visitas, eventos, palestras, 
workshops, dentre outras iniciativas 
destinadas à troca de conhecimento so-
bre gestão por processos. Além disso, 
buscamos conhecer as iniciativas simi-
lares nos diversos setores da UFABC, 
criar uma cultura de gestão por pro-
cessos, demonstrando a importância e 
os benefícios encontrados com a sua 
expansão, bem como conhecer outras 
experiências de organizações (públi-
cas ou não) que desenvolvem a cultu-
ra de gestão por processos.
Atuamos em rede, de forma horizontal, 

com foco na troca de experiências.
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AUDITORIA INTERNA

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

Olá, pessoal!

Nesse primeiro 
Comunicare do ano,  
começamos desejando 
que 2020 seja repleto 
de muito sucesso em 
nossos trabalhos!
Como já dissemos, a 

AUDIN elabora o seu Plano 
Anual de Atividade de 
Auditoria Interna – PAINT 
sempre ao final do exer-
cício anterior, para que, 
no ano corrente, possa 
melhor contribuir com os 
nossos colegas que estão 
no dia a dia da gestão, 
fazendo a grande engre-
nagem da UFABC fun-
cionar da melhor forma. 
Obedecendo a normas e 
preceitos estipulados, o 
documento foi aprovado 
pela Controladoria-Geral 
da União, bem como pelo 
Reitor, e será executado 

visando assessorá-los a 
gerir melhor o recurso 
público disponibilizado. 
Como não é possível 

auditar todos os proces-
sos, a seleção das ações 
de auditoria é feita 
com base em riscos, ou 
seja, em percalços que 
podem ocorrer (proba-
bilidade) e, caso ocor-
ram, podem atrapalhar 
(impacto) os objetivos 
da UFABC. Por meio da 
aplicação de metodolo-
gia que gera uma matriz 
de riscos, são selecio-
nados processos (e suas 
áreas responsáveis) mais 
vulneráveis no momento.
Assim, em razão do prin-

cípio da transparência, 
tornamos pública a lista 
com as ações programa-
das para 2020:

UFABC

Ano novo, PAINT novo!  
Saiba quais serão os 
processos auditados 

em 2020!

Patrícia Alves Moreira (com colaboração 
e revisão de Rosana de Carvalho Dias)
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01
Análise e parecer para o 
Relatório de Gestão/Prestação 
Contas da UFABC 2019

02 Elaboração do Relatório Anual de 
Auditoria Interna (RAINT) 2019

03 Aplicação da Metodologia de 
Auditoria Baseada em Riscos (ABR)

04 Ação no efetivo de pessoal docente

05 Ação na segurança do trabalho 
e saúde do servidor

06
Acompanhamento das 
Recomendações da AUDIN e dos 
outros órgãos de Controle

07 Plano Anual de Auditoria 
Interna - PAINT 2021

08 Capacitação da Equipe Técnica

09 Acompanhamento às Diligências dos 
Órgãos de Controle (CGU e TCU)

10 Contabilização de benefícios das 
recomendações de Auditoria

11 Ações de Integração e 
Comunicação AUDIN

12 Ação de avaliação de Termo de 
Execução Descentralizada (TED)

13 Estruturação da AUDIN

14 Ação de Accountability, Controle 
Interno e Estrutura de Governança

15 Supervisão dos trabalhos 
de auditoria

16 Reserva Técnica para realização de 
consultorias às dúvidas dos gestores

Um abraço e até a 
próxima!

Auditorito.

Mais detalhes sobre as 
ações de auditoria po-
dem ser consultadas no 
nosso site  e, no início de 
cada uma delas, a equipe 
da AUDIN reunirá os inte-
ressados e apresentará o 
programa específico para 
a ação, explicando o esco-
po, prazo, método, etc.
Como vimos, a AUDIN 

está sempre trabalhan-
do para agregar valor à 
Universidade e, por isso, 
contamos com vocês e 
esperamos que contem 
conosco! 

Descrição das Ações
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Horário de atendimento 
da Sugepe

Com o objetivo de organizar o tempo que é dedicado à execução de suas tarefas e 
o tempo para atender os servidores em suas demandas e dúvidas administrativas, a 
partir de março, a SUGEPE realizará o atendimento ao público no horário de segunda 
a sexta-feira, das 10 às 12 horas e das 15 às 17 horas. 

Segunda a sexta-feira

das 10h às 12h

das 15h às 17h

Conheça os canais de atendimento da SUGEPE.

PESSOAS
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A equipe da SUGEPE está localizada no campus de Santo André e São Bernardo 
do Campo:

2º
andar

S1
subsolo

Campus Santo André
Bloco A, Torre 1

- DSQV
- SEST

- Gabinete 
- Secretaria 

Bloco Delta, Sala S11B
Campus São Bernardo do Campo

Entrega e retirada de documentos, crachás e 
carteirinhas; informações e esclarecimento de dúvidas.

- DAF 
- DCDP 

- DPB 
- Concursos
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SOLIDARIEDADE

Iniciativa do bem

Os trabalhadores ter-
ceirizados da UFABC 
receberam, entre os dias 
19 e 20 de dezembro, 
cestas de Natal prepa-
radas pelo Sindicato 
dos Trabalhadores das 
Universidades Federais 
do ABC (SinTUFABC).
As doações foram re-

alizadas pelos técnicos 
administrativos, docentes 
e estudantes da UFABC 
que contribuíram para 
que fosse possível a 
elaboração de 371 cestas 
com itens natalinos, em 
sua maior parte, oriundos 
de pequenos produtores.
Durante os dias de en-

trega, aqueles trabalha-
dores também puderam 
escolher livros disponibili-
zados pela Editora UFABC, 
que cedeu os exemplares 
como forma de incentivo 
à leitura e de reconheci-
mento ao trabalho realiza-
do por essas pessoas ao 
longo de todo o ano.

Letícia Gouveia
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Sindicato entrega cestas de Natal aos trabalhadores terceirizados
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CULTURA

Pura poesia

Cinthia Guimarães 

O servidor da UFABC Sérgio 
Augusto Alonso Ballaminut ocu-
pa, desde o último dia 27 de no-
vembro, a cadeira número 20 da 
ALGRASP (Academia de Letras 
da Grande São Paulo), cujo pa-
trono é Mário de Andrade.
Escritor há 30 anos e morador 

do ABC, Ballaminut despertou 
para o mundo da poesia quando 
estava no Ensino Médio. Durante 
as aulas, encantou-se com as es-
colas literárias, afinando-se mais 
com o movimento modernista, 
que influenciou a escrita do en-
tão jovem aspirante a poeta.
Ballaminut, que já conta qua-

tro livros publicados e um no 
prelo, avaliou como “premiação 
muito importante” a indicação 
para ocupar a cadeira. “Tomar 
posse na Academia de Letras da 
Grande São Paulo, tornando-me 
um acadêmico, representa um 
grande selo de qualidade para 
o meu trabalho literário, além da 
realização de um sonho acalen-
tado há anos”, afirma o servidor.

Servidor da UFABC passa a ocupar cadeira de membro da Academia de Letras 
da Grande São Paulo
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