
CARTA DE APRESENTAÇÃO 

A Universidade Federal do ABC (UFABC) surgiu de um sonho: uma 

instituição de ensino superior que buscasse a excelência em todas as suas 

áreas de atuação, pautada na interdisciplinaridade como norte para a 

proposição de soluções acadêmico-científicas inovadoras aos problemas 

complexos do mundo contemporâneo e na inclusão como ferramenta 

indispensável para a transformação social. O sonho que está no âmago da 

criação da UFABC se renova a cada aula, a cada seminário de pesquisa, a 

cada roda de conversa, em cada manifestação de estudantes, no trabalho de 

cada docente, de cada técnica e técnico, de cada trabalhadora e trabalhador 

em situação de terceirização, de todo e qualquer integrante de nossa 

comunidade. A despeito das dificuldades e da longa noite de escuridão política 

que estamos atravessando, para além de quaisquer linhas divisórias, reais ou 

imaginárias, temos a convicção que, na UFABC, estamos todos conectados.  

Os desafios impostos à nossa comunidade nos últimos anos são dos 

maiores da história recente do país. Somada às incertezas oriundas de um 

governo pouco propenso ao diálogo e em muito refratário ao espírito inquiridor 

e livre, característico das universidades federais, a pandemia da COVID-19 

demandou uma mudança radical na forma de executar nossas atividades 

acadêmicas e administrativas. Ainda assim, mantivemos nossos valores e 

compromissos frente à dura realidade: defesa incondicional da universidade 

pública, da autonomia universitária, da liberdade de cátedra e da liberdade de 

expressão. Nesse sentido, nos últimos anos, a UFABC assumiu, de forma 

definitiva, a posição de protagonista para a qual foi criada há mais de uma 

década. 

A UFABC está presente em todas as frentes de defesa do sistema 

federal de ensino superior, em articulação com a Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) e com o 

conjunto das instituições públicas paulistas. Estamos presentes nas discussões 

com os diferentes níveis dos poderes da república, tanto no contexto regional 

quanto nacional, atuando desde a Frente Parlamentar Mista pela Valorização 

das Universidades Federais, lançada pelo Congresso Nacional em abril de 

2019, até o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, dado o nosso potencial 

científico e o propósito de desenvolver ações articuladas com o poder público 

para lidar com os desafios do cotidiano urbano. 

Ainda que estejamos em um contexto de grandes restrições 

orçamentárias, que se repete ano a ano e que limita a ampliação do potencial 

da UFABC, restringindo, por exemplo, a contratação de docentes e de técnicas 

e técnicos, a realização das obras de consolidação e a atualização da 

infraestrutura tecnológica e laboratorial, a presença da Universidade em 

articulações nacionais tem funcionado como contraponto a tais restrições. 



Estivemos presentes em toda iniciativa que tenha buscado ampliar recursos 

para o financiamento da pesquisa e inovação para as universidades públicas 

brasileiras. Junto à ANDIFES, pleiteamos a recomposição orçamentária – e 

aumento do repasse às instituições federais de ensino superior – desde os 

primeiros dias da atual gestão. Em cada movimento junto ao Ministério da 

Educação (MEC), ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), à 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), à Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a UFABC 

participou ativamente, por vezes liderando o conjunto das instituições 

demandantes. Teremos pela frente, ainda, anos com cortes orçamentários, 

anos desafiadores que continuarão a impor barreiras concretas à manutenção 

da Universidade e à recomposição dos efeitos sentidos desde 2017 sobre 

bolsas e auxílios. A presença da UFABC nas articulações nacionais, mais do 

que necessária, será vital, de modo a resguardar as condições da 

sustentabilidade e as metas, aqui apresentadas, de ampliação e inovação. 

A presença da UFABC ultrapassou barreiras nacionais. Ampliamos 

nossos acordos com instituições estrangeiras da América Latina, dos Estados 

Unidos, de países da Europa, África e Ásia como em nenhum outro momento 

de nossa história. A aprovação da UFABC em editais vultosos destinados às 

ações de internacionalização, como o Projeto Institucional de 

Internacionalização CAPES/PRINT, e a participação em redes internacionais 

como a Associação de Universidades do Grupo de Montevidéu (AUGM), que 

congrega universidades da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e 

Uruguai, tornou-nos parceiros prioritários na América Latina para pesquisa e 

inovação. Colaborações internacionais possibilitaram que nossa produção 

acadêmico-científica ganhasse em qualidade e visibilidade. Esse conjunto de 

fatores tem se refletido, por exemplo, no posicionamento consistente da 

UFABC entre as universidades brasileiras mais internacionalizadas.  

Se a presença internacional da UFABC é destaque, o mesmo pode ser 

dito da sua inserção regional e a relação com o setor produtivo. As articulações 

construídas com municípios da região do Grande ABC agregam a pesquisa 

científica realizada na nossa Universidade ao desenvolvimento de políticas 

públicas, e promovem a interação entre a UFABC e a região em que nos 

inserimos. O potencial para a inovação das investigações interdisciplinares 

desenvolvidas na instituição também tem sido peça chave para o 

desenvolvimento de projetos em colaboração com indústrias, empresas de 

pequeno e médio porte, e startups. A partir do Doutorado Acadêmico Industrial 

(DAI), em 2019 criamos o Mestrado Acadêmico para a Inovação (MAI), uma 

modalidade de ingresso à Pós-Graduação da UFABC que visa fortalecer a 

pesquisa, o empreendedorismo e a inovação por meio de projetos voltados ao 

estímulo da capacidade inovadora e competitiva das empresas brasileiras.   



Nos últimos quatro anos, foi também nosso objetivo reforçar o caráter 

inclusivo da UFABC, transformando a Universidade em um espaço de 

diversidade étnico-racial, de gênero, de ideias e perspectivas políticas e 

científicas. Às resoluções já aprovadas precisarão ser adicionadas outras que 

garantam o cumprimento das políticas estabelecidas pelos conselhos e 

comissões. O avanço nas políticas afirmativas e a garantia de que os direitos 

de todas e todos serão respeitados e ampliados é condição primordial para 

uma instituição pujante e independente.  

É fato que a pandemia da COVID-19 impactou todo o funcionamento da 

UFABC. Os anos de 2020 e 2021 foram difíceis para discentes, docentes, 

técnicas e técnicos, e trabalhadoras e trabalhadores em situação de 

terceirização. Desde a suspensão das atividades acadêmico-administrativas, 

em março de 2020, a gestão adotou uma série de ações para manter o 

funcionamento da Universidade e a coesão da nossa comunidade, garantindo a 

segurança e a integridade de cada estudante e de cada trabalhadora e 

trabalhador. Com a participação direta de docentes, discentes, técnicas e 

técnicos, a comunidade universitária não poupou esforços para que 

continuassem as atividades de ensino, pesquisa, extensão e administrativas da 

UFABC, ainda que em ambientes remotos, e para que a ciência e os vínculos 

de solidariedade pudessem alcançar diferentes públicos diante da crise 

sanitária. A implementação do Sistema Integrado de Gestão (SIG) foi crucial 

para o sucesso de boa parte das iniciativas de trabalho não-presencial tomadas 

nestes últimos dois anos. No horizonte próximo, o desafio premente será a 

retomada da presencialidade de todas as atividades universitárias, o que 

exigirá visão estrutural da instituição, organização e planejamento estratégico.  

Em momentos de incerteza como os atuais, é fundamental fazer as 

escolhas adequadas para enfrentar os desafios que se apresentam. Neste 

contexto, gostaríamos de destacar a garantia da representatividade, que trará, 

pela primeira vez, a presença feminina para o comando da Universidade, 

ampliando os referenciais críticos, a partir das trajetórias de uma mulher, para a 

tomada de decisão e para sua efetividade. Outro aspecto de destaque é a 

experiência na gestão acadêmica, que pode garantir condições melhores para 

se alcançar a excelência na pesquisa, no ensino e na extensão, os recursos 

necessários para a implementação e aprofundamento das políticas de inclusão 

e permanência, os avanços nas pautas de discentes, trabalhadoras e 

trabalhadores e a manutenção do protagonismo e presença da UFABC, tanto 

no âmbito regional quanto nacional e internacional. 

Devemos, mais uma vez, nos comprometer a caminhar para o futuro, 

sem retroceder nos nossos referenciais institucionais e nos avanços 

civilizatórios já conquistados. É com essa postura de esperançar e de defender 

esse precioso bem – o ensino superior público, de ponta, plural  e acessível a 

toda brasileira e todo brasileiro – que nos colocamos à disposição da 



comunidade da UFABC para atuarmos como Reitor e Vice-Reitora nos 

próximos quatro anos. 

UFABC presente! 

Dácio Roberto Matheus e Mônica Schröder 


