
Carimbo de data/hora Endereço de e-mail nome da(o) conselheira(o) conselheira(o) no: Seção ou subseção nº da(s) página(s) nº ou intervalo de linhas Redação original (onde se lê): Nova redação proposta (leia-se): Justificativa Sugestão Relator Ação e/ou Justificativa
SUGESTÕES RECEBIDAS POR FORMULÁRIO, grafadas em amarelo no Relatório

3/2/2020 17:46:32 wesley.gois@ufabc.edu.br Wesley Góis ConsEPE 5.1 54 111 licenciaturas. .São licenciaturas. São Existem dois pontos. acolher 
acolhida

3/2/2020 17:50:50 wesley.gois@ufabc.edu.br Wesley Góis ConsEPE 5.1 55 144 no dia-a-dia da UFABC. no dia a dia da UFABC. acolher 
acolhida

3/2/2020 18:01:14 wesley.gois@ufabc.edu.br Wesley Góis ConsEPE 5.1 55 155 Ademais, o GT PDI acredita Além disso, o GT PDI acredita
A palavra ademais foi repetida muito próximo. Observar que na mesma página, linha 150 ademais foi 
colocada. acolher 

acolhida

3/2/2020 18:06:20 wesley.gois@ufabc.edu.br Wesley Góis ConsEPE 5.2 58 e 59 260-266

1. Comunicação com a comunidade acadêmica e externa
2. Ações afirmativas e de inclusão e permanência
3. Extensão e Cultura
4. Pesquisa
5. Inovação
6. Infraestrutura e serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação
7. Gestão sustentável

1. Comunicação com a comunidade acadêmica e externa;
2. Ações afirmativas e de inclusão e permanência;
3. Extensão e Cultura;
4. Pesquisa;
5. Inovação;
6. Infraestrutura e serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação;
7. Gestão sustentável. acolher 

acolhida

3/2/2020 18:14:46 wesley.gois@ufabc.edu.br Wesley Góis ConsEPE 5.2 60 278-280

Uma vez que a UFABC preza pela excelência, para o atendimento dos 27 cursos hoje ofertados contamos atualmente com 75 
laboratórios didáticos, os quais contam com
 uma equipe de 120

Uma vez que a UFABC preza pela excelência, para o atendimento dos 27 cursos hoje ofertados contamos atualmente com 75 
laboratórios didáticos e uma equipe de 120 contamos e contam muito próximos. acolher 

acolhida

3/2/2020 18:17:37 wesley.gois@ufabc.edu.br Wesley Góis ConsEPE 5.2 60 297 trabalhos de TCC, TG e iniciação científica. trabalhos de Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), Trabalho de Graduação (TG) e iniciação científica. primeira vez que a abreviatura é apresentada no texto. acolher 
acolhida

3/2/2020 18:20:42 wesley.gois@ufabc.edu.br Wesley Góis ConsEPE 5.2 60 311-312
Sem a adequada distribuição das vagas nas turmas, assim como das turmas nos horários de aulas qualquer projeto de expansão 
torna-se inviável.

Sem a adequada distribuição das vagas nas turmas, assim como das turmas nos horários de aulas, qualquer projeto de expansão 
torna-se inviável. acolher 

acolhida

2/28/2020 11:03:39 dalpian@gmail.com Gustavo Dalpian ConsUni 5.1F 58 245 Sugiro somente incluir uma frase.
Incluir a frase: "Ações emergenciais devem ser realizadas para atender áreas mais críticas com reconhecida falta de apoio 
administrativo."

3/5/2020 10:48:16 silas.leite@ufabc.edu.br Silas Araújo Leite de Oliveira ConsEPE 5.1. F 58 240 "...Executivo e Legislativo o atendimento das demandas da universidade, e de outro, se apoie..."
... o atendimento das demandas da Universidade, organizando-se internamente para uma distribuição adequada de técnicos-
administrativos entre as áreas da instituição, e de outro,...

Além do aumento quantitativo e da inovação nos processos nas áreas, a distribuição de servidores 
entre as áreas, a depender das atribuições dos setores, também deve ser um compromisso da 
gestão.

3/11/2020 19:35:57 alberto.suen@ufabc.edu.br Alberto Sanyuan Suen ConsUni 5.1 Diretrizes 52 46-53

A. Manter a inovação sempre à vista, como um elemento fundante e permanente para as metas e as ações da UFABC 
 
A UFABC desde sua criação tem sido conhecida (e reconhecida) como uma 
universidade de vanguarda no ensino. É importante que a UFABC jamais deixe de refletir como inovar ao estabelecer novas metas e 
ao revisitar antigas metas para articular seus três  pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. É necessário que a gestão da universidade 
esteja 
atenta para não perder de vista em momento algum o gene inovador que a UFABC carrega nas suas fundações institucionais e 
pedagógicas.

A. Manter a inovação e a excelência acadêmica sempre à vista, como elementos fundantes e permanentes para as metas e as ações 
da UFABC. 
 
A UFABC desde sua criação tem sido conhecida (e reconhecida) como uma 
universidade de vanguarda e excelência no ensino. É importante que a UFABC jamais deixe de refletir como inovar ao estabelecer 
novas metas e ao revisitar antigas metas para articular seus três pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. É necessário que a gestão da 
universidade esteja atenta para não perder de vista em momento algum o gene inovador e de excelência que a UFABC carrega nas 
suas fundações institucionais e pedagógicas.

A. Manter a inovação sempre à vista, como um elemento fundante e permanente para as metas e as ações da UFABC 
 
A UFABC desde sua criação tem sido conhecida (e reconhecida) como uma universidade de vanguarda no ensino, 
baseada nos fundamentos conceituais do PDI 2013-2022, quais sejam, ética e respeito, excelência acadêmica, 
interdisciplinaridade e inclusão social. É importante que a UFABC jamais deixe de refletir como inovar ao estabelecer 
novas metas e ao revisitar antigas metas para articular seus três  pilares: Ensino, Pesquisa e Extensão. É necessário 
que a gestão da universidade esteja atenta para não perder de vista em momento algum o gene inovador e sua 
relevância para a manutenção dos fundamentos conceituais que a UFABC carrega nas suas fundações institucionais e 
pedagógicas

acolhida, porém, referenciando, a partir da 
sugestão do conselheiro, todos os fundamentos 
conceituais do PDI 2013-2022, trazendo a 
concepção da excelência acadêmica e os demais 
fundamentos

3/11/2020 21:19:47 itana@ufabc.edu.br Itana Stiubiener ConsUni Recomendações 59

incluir o item 8 - estabelecer 
metas de Evasão e item 9: 

estabelecer metas de Retenção Esses itens não constam porem acredito que faltou uma discussão no relatório do GT sobre Evasão e Retenção Universitária Incluir o item 8 - estabelecer metas de Evasão e e item 9: estabelecer metas de Retenção nas recomendações finais

Acredito que existe algum erro nos dados apresentadosno relatório no que se refere à Graduação 
pois há inconsistência : Os números de colações de grau da Tabela 7 não bate com os números 
apresentados na Tabela 8. E acho que os seguintes números devem ser melhor explicados:Tabela 5: 
15728 alunos entraram entre 2012 e 2018 (somando-se os números apresentados) e Tabela 6: 
12515 discentes: Porque há essa diferença? E porque são 15.728 alunos? houve evasão? enfim 
acho que isso precisa ser melhor apresentado, se é que não há algum equivoco.

Para o próximo PDI, especificamente, a recomendação é que sejam definidas metas a constar do documento para as 
seguintes áreas e/ou os temas:
1. Comunicação com a comunidade acadêmica e externa;
2. Ações afirmativas e de inclusão e permanência;
3. Extensão e Cultura;
4. Pesquisa;
5. Inovação;
6. Infraestrutura e serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação;
7. Gestão sustentável;
8. Evasão e Retensão. 

acolhida, com a inserção de sugestão de metas no 
próximo PDI da UFABC. Sobre os dados, (1) as 
tabelas 7 e 8 foram corrigidas no texto; (2) quanto 
às tabelas 5 e 6, avaliamos que a totalização para 
todo o período compreendido entre 2012 e 2018 do 
número anual de vagas de ingressantes não seria 
comparável, nesses moldes, com o número de 
alunos matriculados em 2018. De todo modo, como 
dito, ficou registrada a sugestão de que seja 
discutidas metas para Evasão e Retenção na 
elaboação do próximo PDI, conforme já sugerido 
pela conselheira, o que implicará em 
aperfeiçoamento dos dados e indicadores 
disponíveis

3/11/2020 23:54:25 cedric.rocha@ufabc.edu.br Cedric Rocha Leão ConsUni Anexo 1 60-61 301-303
No entanto, a expansão da infraestrutura existente deveria prever também a contratação de novos servidores técnicos, o que, se não 
ocorrer, pode impactar fortemente a qualidade do atendimento às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

No entanto, a expansão da infraestrutura existente deveria prever também a contratação de novos servidores técnicos, além de 
modernização de alguns equipamentos, em especial os computadores que estão bastante defasados, beirando a obsolecência.  Sem 
estas medidas, pode haver grande impacto  na qualidade do atendimento às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Auto-explicativo

No entanto, a expansão da infraestrutura existente deveria prever também a contratação de novos servidores técnicos 
e a atualização do parque tecnológico. Sem estas medidas, pode haver grande impacto  na qualidade do atendimento 
às atividades de ensino, pesquisa e extensão.

acolhida com redação alterada, porém abrangente

SUGESTÕES/CONSULTAS RECEBIDAS POR E-MAIL, grafadas em amarelo no Relatório

3/12/2020 9:46:00 direcao.ccnh@ufabc.edu.br Ronei Miotto (por e-mail) ConsUni 7

Os avanços da UFABC, quanto à inclusão social, são relevantes e podem ser notados a partir do quadro de vagas. Desde sua origem 
em 2006, a Universidade ofertava metade de suas vagas exclusivamente para estudantes que tivessem cursado todo o ensino médio 
em escolas públicas, sendo asseguradas, nessas cotas, percentuais de aproximadamente 15% para estudantes pretos, pardos e 
indígenas. Com a promulgação da Lei 12.711/2012 e do Decreto nº 7.824/2012, a UFABC incluiu em suas cotas os percentuais para 
estudantes de baixa renda. A partir de 2015, foram aprovadas cotas específicas, pelo Conselho Universitário da UFABC (ConsUni) 
para:   (ver tabela 1 - vagas cotistas)                               

Os avanços da UFABC, quanto à inclusão social, são relevantes e podem ser notados a partir do quadro de vagas. 
Desde sua origem em 2006, a Universidade ofertava metade de suas vagas exclusivamente para estudantes que 
tivessem cursado todo o ensino médio em escolas públicas, sendo assegurados percentuais de aproximadamente 
15% para estudantes pretos, pardos e indígenas. Com a promulgação da Lei 12.711/2012 e do Decreto nº 7.824/2012, 
a UFABC incluiu os percentuais para estudantes de baixa renda em suas reservas de vagas. A partir de 2015, foram 
aprovadas reservas de vagas específicas, pelo Conselho Universitário da UFABC (ConsUni) para:   (ver tabela 1 - 
vagas cotistas)

Acolhida

3/12/2020 9:46:00 direcao.ccnh@ufabc.edu.br Ronei Miotto (por e-mail) ConsUni 36

A UFABC, desde seu início, promove ações afirmativas e de inclusão dos estudantes e, como já destacado no item 3 deste relatório, 
atualmente há cotas para: a) os ingressantes oriundos de escolas públicas (subgrupos de renda, pretos, pardos ou indígenas – PPI); 
b) as pessoas com deficiência – PCD (Resolução ConsUni nº 121/2013); c) os refugiados e solicitantes de refúgio (Resolução 
ConsUni nº 182/2017), e d) as pessoas transgêneras (Resolução ConsUni nº 190/2018).

A UFABC, desde seu início, promove ações afirmativas e de inclusão dos estudantes e, como já destacado no item 3 
deste relatório, atualmente há reserva de vagas para: a) os ingressantes oriundos de escolas públicas (subgrupos de 
renda, pretos, pardos ou indígenas – PPI); b) as pessoas com deficiência – PCD (Resolução ConsUni nº 121/2013); c) 
os refugiados e solicitantes de refúgio (Resolução ConsUni nº 182/2017), e d) as pessoas transgêneras (Resolução 
ConsUni nº 190/2018).

Acolhida

3/12/2020 9:46:00 direcao.ccnh@ufabc.edu.br Ronei Miotto (por e-mail) ConsUni 62

Gostaria de solicitar a correção dos dados da planilhas constante no anexo II. O número de turmas 
semipresenciais de várias disciplinas indicadas é diferente do indicado. Acolhida, com alteração dos dados na tabela.

11/05/2020 GT PDI (em reunião) 3 Não se aplica Não se aplica Não se aplica

Tendo este Relatório sido apresentado e debatido em Sessão Conjunta dos conselhos superiores da UFABC ocorrida 
em 18.02.2020, a expectativa era que sua deliberação, após as contribuições das conselheiras e conselheiros, se 
desse em sessão ordinária do Conselho Universitário a se realizar em 24.03. Todavia, a partir de meados de março de 
2020, as atividades didáticas e administrativas presenciais da UFABC foram suspensas em virtude da pandemia do 
novo corona vírus e da emergência sanitária decorrente; com isso, o calendário para apreciação deste documento foi 
postergado. De todo modo, esta versão do Relatório já se encontra refeita a partir das contribuições das conselheiras e 
conselheiros e dos consequentes ajustes apontados na mencionada sessão conjunta, não tendo havido alteração na 
estrutura do documento e na composição dos dados utilizados para sua elaboração, que ocorreu durante o ano de 
2019. Por fim, vale o registro que dados de 2019 e 2020 podem ser encontrados no Repositório de Dados da UFABC 
(https://dados.ufabc.edu.br/), consolidados em tabelas e disponibilizados em formato aberto (Open Document 
Spreadsheet – ODS) conforme o calendário de atualização das Estatísticas da UFABC que também se encontra no 
mencionado Repositório.

sugestão de inserção de explicação diante do 
contexto limitante referente ao ano de 2020, que 
postergou a deliberação quanto aos itens 
específicos do Relatório de revisitação do PDI, e 
orientação quanto à fonte de dados 
complementares, para além da análise que se 
encontra embasada e desenvolvida no Relatório.

Por isso, é preciso que a Reitoria, com o apoio da SUGEPE, de um lado, mantenha-se firme na estratégia para 
destravar a questão de número reduzido de técnicos administrativos e de funções gratificadas, demandando 
sistematicamente dos Poderes Executivo e Legislativo o atendimento das demandas da universidade, e de outro, se 
apoie em metodologias que permitam a inovação dos processos e dos procedimentos administrativos e operacionais, 
organizando-se internamente para uma distribuição adequada de técnicos-administrativos entre as áreas da 
instituição, priorizando as mais críticas com reconhecida falta de apoio administrativo.

acolhida, sendo que as sugestões foram unidas em 
virtude da similaridade das sugestões

Gostaria de sugerir também que alterassem as expressões "cota/cotistas" por "reserva de 
vagas/vagas oriundas de ações afirmativas". Isso porque a palavra cota não é utilizada em nenhum 
documento oficial da UFABC desde que adotamos esta ação afirmativa em 2006.


