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A criação e subsequente implantação da Universidade Federal do ABC (UFABC) 

resultaram da convergência de vetores distintos em suas escalas e temporalidades 

associadas a demandas sociais, políticas e epistêmicas profundas. Na base desse 

processo encontrava-se alojada a demanda histórica da região do ABC por ensino 

superior público, laico e de qualidade, mobilização ancorada em grupos sociais que 

mantiveram por décadas a reivindicação em evidência. No topo, a imposição do 

caráter sistemático, acelerado e global da chamada tecnociência capaz de provocar 

deslocamentos e inflexões na forma, sentido e direção da produção do 

conhecimento científico - cada vez mais mesclado aos aparatos tecnológicos e de 

inovação que caracterizam a Universidade. 

Do ponto de vista político, a conjuntura de renovação institucional que se instalou 

no país no começo dos anos 2000 permitiu que a demanda histórica da região 

pudesse se consubstanciar em um projeto pedagógico inovador. Formulado por um 

conjunto de pesquisadores oriundos da comunidade científica nacional - segmento 

formado em sua totalidade por recursos públicos provenientes de bolsas e 

financiamentos bancados pelo Estado brasileiro, rapidamente a estrutura de 

bacharelados interdisciplinares e formação em ciclos tornou-se referência nacional. 

No bojo dessa convergência e como resultado da articulação de forças 

predominantes na arena política, a UFABC emergiu a partir de 2006 como “A 

Universidade do Século XXI” sob o signo dos eixos norteadores da Excelência, 

Inclusão e Interdisciplinaridade. Ao longo dos últimos quinze anos, a UFABC se 

firmou como referência acadêmica, consolidou processos administrativos e 

institucionais, edificou um complexo conjunto de instalações, conquistas que 

resultaram do notável esforço coletivo da comunidade em suas diferentes esferas. 

Nesse período, a UFABC fortaleceu os instrumentos e mecanismos internos 

voltados para sua governança, tendo elegido por meio de consulta à comunidade 

os três últimos reitores que conduziram a gestão superior da instituição. 



 

Contudo, nos anos recentes, a conjuntura dramática de ataques e aviltamento 

que o país vivencia, e atinge em particular as universidades federais, reduziu 

drasticamente os horizontes e as expectativas positivas que vicejavam no projeto 

original da UFABC. O colapso diligentemente fabricado para inviabilizar as 

instituições de ensino e pesquisa no plano nacional tem gerado retrocesso, 

destruição e apreensão que urge enfrentar e combater com instituições fortes, 

democráticas e engajadas. Internamente, contudo, a UFABC apresenta sinais de 

desgaste. Um elemento corrosivo da confiança necessária no processo democrático 

tem sido a reiteração de práticas nocivas que permanecem intocadas pela gestão 

superior. Tais práticas, apontadas a seguir, tendem a obstruir a renovação dos 

processos sucessórios e contribuem para travar o necessário fortalecimento de 

lideranças progressistas. 

Um elemento central desse desgaste tem sido a transparência ilusória que 

envolve formalmente os mecanismos de decisão nos conselhos superiores. O 

modelo de composição do ConsUni e ConsEPE, as duas principais instâncias 

deliberativas da Universidade, evidencia de forma ostensiva a fabricação artificial de 

maioria que é sistematicamente obtida pela votação em bloco de gestores indicados 

pela administração superior. Não há ilegalidade, mas a legitimidade se esgarça. O 

descontentamento se avoluma quando conselheiros e conselheiras que se 

submeteram ao escrutínio das urnas percebem sua atuação esvaziada por um 

processo de governança de caráter homologatório, meramente burocrático, que 

tende ao longo do tempo atrofiar a vitalidade da instituição. Cabe indagar, portanto, 

como a UFABC poderá se fortalecer para enfrentar e combater o autoritarismo se 

não estiver sustentada internamente por processos efetivamente democráticos nos 

quais a comunidade se reconheça e se faça representar. 

A chapa que se apresenta para o próximo pleito está fundada no compromisso 

de transparência e democracia substantivas. Não bastam manifestações 

declaratórias de princípios. A participação efetiva da comunidade implica na 

renovação dos quadros dirigentes, na desmontagem de mecanismos de reprodução 

do poder como fim em si mesmo.  O presente Plano de Gestão nomeia a quase 

totalidade dos membros que poderão ocupar o próximo quadro dirigente. Oferece 

dessa forma a primeira demonstração pública de efetiva consecução da 

transparência, um dos princípios basilares da chapa que se compromete como 



 
alternativa de renovação progressista. Repactuar as relações internas e abrir 

espaço para a renovação e formação de novas lideranças é um passo fundamental 

para que o projeto da UFABC possa ser retomado em suas linhas mestras. Portanto, 

torna-se urgente e decisivo renovar a gestão da UFABC para assegurar as 

conquistas obtidas pela comunidade e, ao mesmo tempo, imprimir ousadia na 

articulação da presença e participação nos cenários local, nacional e global.  

Nessa perspectiva, a Chapa coloca como horizonte de compromisso e 

pressuposto de atuação a busca por uma Universidade Democrática, Diversa, 

Inclusiva, Equânime, de Excelência capaz de fomentar e promover a Cultura 

Acadêmica Interdisciplinar, Integração das áreas, desburocratização administrativa 

e gestão de qualidade. Compromisso e pressuposto que exigem um modelo de 

governança inovador, coletivo, substantivo, com diálogo e interação efetivamente 

democráticas. Uma Universidade que sem descurar de sua inserção nacional e 

global, se reconheça e busque também atuar no desenvolvimento da Região do 

Grande ABC.  

Portanto, a Chapa firma o compromisso de implementar a Gestão Participativa 

e Transparente por meio dos seguintes procedimentos: 

1.Revogar a maioria automática da Reitoria nos Conselhos Superiores como ato 

inicial de Gestão. 

2.Deliberação de temas e projetos nas instâncias superiores como resultado do 

consenso da maioria, sendo assegurado o debate e a livre manifestação da 

comunidade em audiências públicas. 

3.Ampliação de canais de participação para a Construção Coletiva de soluções e 

enfrentamento de problemas e desafios que afetem a vida universitária e seus 

compromissos institucionais. 

4. Criação da figura do (a) Ombudsman escolhido (a) pela comunidade com 

mandato independente de um ano renovável por igual período, com voz nos 

Conselhos Superiores. 

5. Realização de encontros regulares, públicos e permanentes entre a comunidade 

e gestores de modo a assegurar a interlocução direta entre as esferas decisórias e 



 
a base de servidores (as) e demais integrantes da instituição. 

6. Programa da Reitoria “Para Além do Gabinete”. Implementar ações visando 

aproximar Reitoria e Vice-Reitoria da comunidade por meio as seguintes ações: 

 i) Café com Harki/Ana. O reitor e a vice-reitora realizarão cafés e bate papos 

informais junto aos diferentes setores da UFABC, semanalmente;  

ii) Realização de reuniões de dirigentes fora do gabinete, utilizando espaços dos 

campi como salas de aula, salas de reunião, saguão, auditórios, anfiteatros, jardins, 

áreas livres,  de forma a não se isolar no gabinete;  

iii) Instalação de Gabinete da Reitoria em SBC para despachos semanais e 

presença do Reitor e/ou Vice-Reitora nos dois campi; 

7. Criação de canais virtuais de diálogo direto com a administração superior; 

8.  Distribuição equânime de funções na Gestão tendo em vista dimensões 

interseccionais  como gênero e étnico-racial para composição de cargos de livre 

provimento, especialmente Pró-Reitorias e demais posições de relevo na 

Universidade; 

9. Construção coletiva e dialogada, mediante ampla consulta a comunidade, do 

próximo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) para o decênio 2023-2033 

10. Revisão do quadro de atribuições de CDs e FGs 

 

Sinceramente, 

 

Chapa  UFABCdeTodesparaTodes: Renovação por + Transparência, Diálogo e Inclusão 

 

 


