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Declaração de Princípios para a Comunidade Universitária e 
Nota de Agradecimento para a Equipe de Elaboração do 

Plano de Gestão 
 

Defendemos a construção coletiva de uma UFABC para todes, todas e todos! 

Ao longo de dois meses e quinze dias, 46 membros da comunidade UFABC, 

incluindo docentes, TAs e estudantes de diferentes características, formação   e 

procedência se mobilizaram para a construção do Plano de Gestão que aqui 

apresentamos. Imbuídos da convicção de que uma gestão efetivamente 

democrática deve ser o resultado da construção coletiva, o grupo se organizou 

em torno de ideias, princípios e compromissos para propor, debater e sistematizar 

as diretrizes que aqui compartilhamos. 

A experiência de construção do Plano ao mesmo tempo antecipou e 

demonstrou como o trabalho coletivo e participativo pode ser implantado quando 

os agentes são ouvidos e respeitados em sua diversidade. Essas pessoas se 

organizaram em grupos temáticos e formularam uma proposta que recupera para 

os próximos anos a mesma ousadia e arrojo que alicerçara o projeto original da 

UFABC. Além das 46 pessoas que trabalharam efetivamente na elaboração do 

documento, diferentes grupos da UFABC foram consultados e ouvidos ao longo 

do processo, reafirmando o caráter plural, diverso e representativo que sustenta 

e norteia a atuação da chapa e de seu Plano de Gestão. 

Contudo, plano e planejamento são dinâmicos por natureza, razão pela qual 

podem e devem ser aprimorados pelos debates e sugestões apresentadas ao 

longo da campanha e por conjunturas que se impuserem ao longo da gestão.  

Cabe acrescentar que essa equipe apresenta sua candidatura porque acredita 

que é possível fazer diferente e fazer melhor. Acredita que podemos transformar 

a #NossaUFABC na UFABC de todes, todas e todos, compartilhando com a 

comunidade interna e externa e também com a sociedade o que aqui produzimos 

-  apostando que será possível produzirmos juntos. 

Por fim, com reconhecimento e muita alegria pela experiência partilhada, 

agradecemos a colaboração fecunda das 46 parcerias construídas nesse período 

por pessoas que dedicaram tempo, esforço e energia para juntes planejar o futuro 

da nossa Universidade!  

Convidamos toda comunidade para ler, discutir e aprimorar o Plano ao longo 

da campanha – e também participar de nossa gestão coletiva.  

 Juntem-se a nós nesta jornada! 
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1.Carta à Comunidade Acadêmica da UFABC 

 EXCELÊNCIA ACADÊMICA  

 DEMOCRÁTICA, DIVERSA e INCLUSIVA  

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. 

https://tinyurl.com/deTODESparaTODES


Chapa  UFABCdeTodesparaTodes: Renovação por + Transparência, Diálogo e Inclusão 

Facebook: Detodesparatodes    Instagram: deTODES_paraTODES 

Youtube: https://tinyurl.com/deTODESparaTODES  Site:detodesparatodes.com.br  8 

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. 
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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. 
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2. Princípios Gerais 

Cabe a Universidade produzir, sistematizar, criticar, proteger, integrar, divulgar e 

difundir o conhecimento. Para tanto, três grandes categorias de atividades se organizam em 

seu interior:  ensino, pesquisa e extensão.  Cada pilar possui especificidades intrínsecas - e 

da articulação e interseção virtuosa entre eles resultam a originalidade, fecundidade e 

efetividade da Universidade como protagonista da transformação social. Compromissos com 

a Inclusão, Acessibilidade, Diversidade e Internacionalização são dimensões transversais que 

devem percorrer e se amalgamar aos fundamentos da Universidade que se expressam em 

seus pilares.  

A partir dessa perspectiva integradora, atenta às demandas políticas, sociais, 

econômicas, culturais, científicas e tecnológicas na formação de seus estudantes e em 

relação a região do Grande ABC, bem como a sociedade brasileira, o Plano de Gestão firma 

os seguintes compromissos, alicerçados em princípios e valores que norteiam sua atuação: 

● Compromisso com a Autonomia e o caráter Público, Gratuito e Laico da Universidade 

● Compromisso com a Inclusão, Diversidade, Equidade e Acessibilidade; 

● Compromisso com o Diálogo Democrático e equânime entre os diversos atores que compõem a 

comunidade acadêmica (Alunos, TAs, TAEs e Docentes, Terceirizados, Sociedade Civil); 

● Compromisso com a   Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão de Excelência;  

● Priorizar o Corpo Discente como objetivo da atuação institucional e fomentar a cultura de 

pertencimento a UFABC; 

● Gestão integrada dos campi, com foco na sustentabilidade, qualidade de vida e condições de 

trabalho digno e decente; 

● Concretização de plano realista de Acessibilidade e de Políticas para PcD como resposta a 

grave lacuna existente atualmente na UFABC; 

● Implementação de uma Política de Equidade de Gênero e Étnico-Racial para toda UFABC, 

inclusive em editais de contratação de serviços terceirizados; 

● Desburocratização da Universidade; 

● Compromisso na efetivação de uma Gestão Coletiva e Democrática por meio de:  

i) Revogação da maioria automática da Reitoria nos Conselhos Superiores desde coo ato 

inicial da Gestão;  

ii) 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;  

iii) Ampliação dos canais de participação para a Construção Coletiva de soluções e 

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

compromissos institucionais;  

iv) Criação da figura do (a) Ombudsman escolhido (a) pela comunidade com mandato 
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independente de um ano renovável por igual período, com voz nos Conselhos Superiores; 

v) 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 

vi) Criação de canais virtuais de diálogo direto e resposta rápida com a administração 

superior; 

● Valorização do corpo técnico-administrativo e do corpo docente visando a retenção de talentos  

●  Melhoria da qualidade de vida por meio de ferramentas de Gestão de pessoas e Gestão por 

competências;  

● Programas que fomentem a qualidade de vida, que estimulem a saúde física e psicológica dos 

servidores; 

● Desenvolver programa que prepare o servidor para a etapa da aposentadoria 

● Programas de formação e capacitação continuada, especialmente em gestão, liderança e respeito 

às diversidades;  

● Estímulos efetivos para o corpo técnico-administrativo cursar programas de pós-graduação; 

● Formular e implantar Política e Plano de trabalho remoto e/ou híbrido; 

● Diálogo efetivo e ações concretas visando a Excelência e Inclusão  na Gestão. 

● Transparência e inovação na comunicação interna e externa; 

● Estimular a cultura do empreendedorismo na comunidade acadêmica; 

● Estimular a interação com o setor produtivo, especialmente local e regional; 

● Fomentar a pesquisa e sua aplicação na resolução de problemas do poder público, no setor 

produtivo e junto às demandas sociais e demais segmentos da sociedade civil organizada 

● Fomentar parcerias com as instituições públicas e privadas, em especial os projetos que 

contemplam bolsas para discentes e que estimulam a formação profissional;   

● Avançar no desenvolvimento do suporte tecnológico e administrativo para promover a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

● Implementar ações de apoio às atividades estratégicas para minimizar os danos e perdas 

previsíveis durante a pandemia, no período pós-pandemia e em situações similares e adversas 

em contextos futuros; 

● Fomentar a criação de “Banco de Talentos, Competências e Perfis” voltados para o corpo técnico-

administrativo de modo a permitir a adequada alocação e otimização nas áreas da universidade 

em conformidade com formação, atuação e expectativas profissionais; 

● Desenvolver programa de formação de futuros líderes;  

● Incentivar o aperfeiçoamento do corpo técnico-administrativo da UFABC por meio de capacitação 

e aperfeiçoamento de competências, tais como cursos, treinamentos, fomento à qualificação em 

programas de pós-graduação stricto sensu e lato sensu visando o desenvolvimento pessoal, 

profissional e autodesenvolvimento; 

https://tinyurl.com/deTODESparaTODES


Chapa  UFABCdeTodesparaTodes: Renovação por + Transparência, Diálogo e Inclusão 

Facebook: Detodesparatodes    Instagram: deTODES_paraTODES 

Youtube: https://tinyurl.com/deTODESparaTODES  Site:detodesparatodes.com.br  12 

● Incentivar a formação continuada dos docentes por meio de ações que possibilitem a reflexão 

sobre o processo de ensino-aprendizagem, os aspectos de acessibilidade e inclusão, a integração 

das tecnologias digitais, e a construção e aplicação de estratégias didáticas inovadoras, tais como 

cursos, oficinas, workshops, eventos, entre outras atividades que contribuam para a partilha e o 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

● Fortalecer os Núcleos como: NETEL, NTI, Núcleo de Atendimento Psicossocial Educacional 

Especializado, Núcleo de Educação de Surdos e Libras e criação do Núcleo de Computação 

Científica. 
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3.Eixos 

3.1. Graduação  

  O projeto pedagógico da UFABC, em especial a oferta em ciclos para graduação, tornou-se 

um de seus principais marcadores como instituição inovadora e de relevo no cenário nacional e 

internacional. A ousadia da proposta buscava romper com o tradicionalismo de práticas pedagógicas 

ultrapassadas em razão das seguintes ênfases: 

● Currículos interdisciplinares pautados em eixos transversais dinâmicos visando a organização 

do conhecimento por problemáticas e não pela rigidez de estruturas catedráticas; 

● Mobilidade espaço-temporal decorrente da fluidez de processos contemporâneos decorrentes 

do capitalismo organizado em cadeias produtivas globais e de alto impacto na organização do 

mundo do trabalho;  

● Individualização da aprendizagem de modo a assegurar autonomia na construção de 

trajetórias e experiências;  

● Uso intensivo de tecnologias digitais de informação e comunicação para a gestão da 

aprendizagem;  

● Ampliação dos períodos letivos anuais no formato quadrimestral para acompanhar a 

velocidade das transformações sociais, cognitivas e epistemológicas e aumentar as 

oportunidades de reorganização das trajetórias acadêmicas; 

● Transversalização das relações institucionais a partir de tutorias entre docentes, técnicos 

administrativos e alunos, formando uma rede formativa e de acolhimento que almeja difundir 

os preceitos e as possibilidades da proposta educativa e do projeto da universidade; 

● Mobilização de esforços institucionais para assegurar a plena democratização da educação, 

executando estratégias de acesso e permanência de estratos sociais usualmente alijados dos 

estudos em nível superior.  

Outros marcadores podem ser assinalados e quaisquer que sejam os pontos focais de 

análise do projeto de graduação da UFABC os desafios para sua execução igualmente se 

impõem. Emerge, portanto, o consenso que, dada a inovação da proposta, sua concretização 

exige novos processos, novas regulações, novos sistemas e novas análises. Ao longo dos 

quinze anos de existência dos bacharelados interdisciplinares e dos cursos de formação 

específica, diversas tentativas de regulamentação e modelos de gestão foram pactuados, 

somando mais de setenta resoluções publicadas pelo ConsEPE para a graduação e dez pró-

reitores nomeados. Ainda assim, a maioria dos problemas permanece.  

Ente eles, destacamos: 

● Perda do protagonismo inovador no âmbito da Educação Superior brasileira; 

● Descontentamento e evasão de servidores da PROGRAD, consequência da alta carga de 

trabalho sobre o corpo técnico-administrativo e escassez de vagas; 

● Lentidão na implantação de processos informatizados com o retardamento do funcionamento 

do   sistema SIGAA; 

● Dificuldade de acompanhamento e tutoria acadêmica aos alunos, resultando em altos índices 

de evasão e jubilamento; 
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● Baixa interlocução entre os cursos interdisciplinares de ingresso e os cursos de formação 

específica; 

● Pouco apoio técnico às coordenações de cursos específicos; 

● Aumento da carga de trabalho docente; 

● Baixa interlocução da PROGRAD com a sociedade (empresas, secretarias de educação, 

escolas) e com a comunidade da UFABC (pouca interação com as demais pró-reitorias, entre 

as divisões da PROGRAD e de sua estrutura com coordenações de curso); 

● Alta demanda por turmas de disciplinas dos cursos interdisciplinares e/ou disciplinas 

compartilhadas entre dois ou mais cursos de formação específica; 

● Afastamento e isolamento da PROGRAD em relação a comunidade acadêmica. 

   

3.1.1. Diagnóstico da Situação Atual  

  As sucessivas gestões da Pró-Reitoria de Graduação não lograram êxito na solução de 

problemas que se tornaram crônicos, apesar de muitos esforços nos mais variados estilos de gestão. 

Por outro lado, o trabalho árduo do corpo técnico, incluindo aqueles que ocuparam cargos na gestão 

da PROGRAD, garantiram a expansão do número de vagas na graduação, a criação de novos cursos 

de ingressos e de formação específica, a regulação dos procedimentos acadêmicos e a execução 

dos diversos processos.  

  Entretanto, a gestão atual na graduação reitera ações que reverberam a  criticada política 

institucional do grupo que ocupa a reitoria: aumento da carga de trabalho dos servidores; atendimento 

restrito de demandas da comunidade, carecendo de apoio institucional; demanda exagerada em 

reuniões e grupos de trabalho, cujos resultados e acordos não são acolhidos pela gestão superior; 

instrumentalização dos cargos representativos por atores dos mesmos grupos políticos que apoiam 

as propostas da gestão; comunicação unidirecional resultando na ineficiência na comunicação das 

informações (ainda que as caixas de e-mail transbordem mensagens de vários setores da reitoria); 

afastamento das proposições da reitoria dos problemas concretos da universidade; demora no  (ou 

ausência de) posicionamento frente aos problemas e na resolução desses problemas (e das 

promessas de campanha). 

  Acreditamos que este afastamento da gestão das experiências vivenciadas pela comunidade 

acadêmica dentro da universidade e das demandas sociais trazidas para o contexto de ação da 

UFABC resumem e fomentam as críticas à atuação da reitoria na PROGRAD. É exatamente esse 

afastamento que propomos extinguir a partir de processos de gestão transversalizados. Ao garantir 

que as vivências dos técnicos administrativos, dos discentes, dos docentes e dos terceirizados, em 

suma daqueles diretamente vinculados aos processos, sejam parte da resolução desses problemas, 

será possível atuar no âmbito de uma gestão participativa, coletiva e motivada pela inovação.  

 

3.1.2. Proposição de ações corretivas 

  Este plano de gestão, construído por colaboradores de diversas formações, instituições, 

setores e funções, é resultado de um processo de discussão e análise que representa o processo de 
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sua elaboração: é um documento coletivo que, por se propor coletivo, ainda está aberto e deve contar 

com a participação de toda a comunidade, especialmente na eventualidade de ser referendado pela 

comunidade. Eleitos, teremos como articuladores das discussões coletivas Allan Moreira Xavier 

(como Pró-Reitor de Graduação), Carolina Correa de Carvalho (como Pró-Reitora Adjunta de 

Graduação) e Luiz Antonio Celiberto Junior (como Coordenador Geral dos Cursos de Graduação). 

Tal composição expressa a construção coletiva de uma gestão participativa para quem os múltiplos 

problemas da graduação podem encontrar soluções inovadoras quando a própria comunidade é 

ouvida, executa projetos, avalia os processos e encontra abertura e apoio institucional necessários 

para a concretização de suas propostas.  

O que nos diferencia é a  compreensão  que as mudanças devem partir daqueles  diretamente 

envolvidos nos  processos e resultados. A gestão deve trabalhar para articular a comunidade no 

debate das problemáticas que vivencia, para nuclear soluções daí emanadas e assegurar a  execução 

dos projetos oriundos da própria comunidade. Por outro lado, na adversidade, cabe à gestão 

apresentar publicamente as condições limitantes, e contribuir para redesenhar as propostas, 

atendendo às demandas provenientes da própria comunidade acadêmica.  

  Em suma, por processo colaborativo perante os problemas da graduação na UFABC, a chapa 

propõe: 

a) Criar um ambiente de fomento à inovação acadêmica e de gestão;  

b) Garantir melhores condições de trabalho aos servidores técnico-administrativos, docentes e 

terceirizados no âmbito da graduação;  

c) Finalizar a implantação do SIGAA e utilizá-lo para todos os processos acadêmicos, 

automatizando-os quando possível;  

d) Implantar processos de acompanhamento de alunos e desenvolver estratégias para evitar a 

evasão e o jubilamento;  

e) Assegurar a comunicação entre os cursos de formação específica e os cursos interdisciplinares 

de ingresso;  

f) Manter estruturas de apoio institucional a docentes e coordenações de curso;  

g) Articular ações da PROGRAD entre outras IES e setores da sociedade;  

h) Assegurar condições de oferta de disciplinas e criação de cursos que atendam à demanda dos 

alunos. 

 

3.1.3. Plano de Metas 

   Observando a estratégia de construção coletiva da gestão e sua consequente abertura para 

discussão e melhorias, a equipe propõe inicialmente as seguintes metas para a graduação: 

● Organizar fluxos de atendimento com processos internos da PROGRAD, incluindo a 

implantação completa do SIGAA; 

● Ampliar a divulgação dos processos acadêmicos e garantir transparência aos seus resultados; 
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● Tornar automatizados os processos acadêmicos (matrícula em disciplinas e em cursos, 

alocação didática, contagem de créditos para integralização, equivalência de disciplinas e 

aproveitamento de disciplinas livres, entre outros); 

● Ampliar interação entre diversos setores da UFABC (NTI, NETEL, Centros, Pró-reitorias);  

● Revalorização dos cursos interdisciplinares de ingresso (BCT, BCH, LCNE, LCH): enfatizar a 

interdisciplinaridade, a flexibilidade curricular e o intercâmbio entre os cursos; 

● Retomar o protagonismo da UFABC nas proposições de inovação curricular no país; 

● Garantir a transição do ensino remoto para a retomada ao ensino presencial, utilizando 

práticas de sucesso produzidas nos últimos dois anos para ampliar a oferta de disciplinas;  

● Fomentar gestão participativa e coletiva da Pró-Reitoria e promover a avaliação dos projetos 

de melhoria pela comunidade acadêmica diretamente envolvida; 

● Criar um portal de divulgação de experiências e práticas pedagógicas desenvolvidas na 

UFABC: materiais didáticos, softwares, recursos educacionais, pesquisas. 

● Apoiar a revisão dos projetos pedagógicos dos cursos de graduação e adequação às 

normativas vigentes; 

● Garantir a curricularização da extensão pautada nos princípios do projeto pedagógico da 

UFABC com apoio aos cursos, docentes e alunos; 

● Reformular o programa para atendimento aos estudantes, principalmente aos ingressantes e 

daqueles sob risco de jubilamento; 

● Fortalecer vínculo sociedade-universidade;  

● Retomar estudos do Prof. Plínio Zornoff Táboas sobre a implantação de uma Escola de 

Aplicação na UFABC; 

● Criar um setor de apoio aos estágios curriculares e programas associados à formação de 

professores (PIBID, Residência Pedagógica), articulando-o com extensão e pesquisa em 

Ensino/Educação.  

● Aproximar as entidades estudantis (reconhecidas na Resolução Consuni nº 143 nas 

categorias I - Entidades Representativas; II - Entidades Profissionais e Empreendedoras 

(EPE); III - Entidades Esportivas e Sociais (EES); IV - Entidades Culturais (EC)) dos processos 

de construção dos projetos acadêmicos;   

● Fortalecer e valorizar os programas de monitoria de ensino; 

● Implantar programa institucional para manutenção de equipamentos dos laboratórios 

didáticos; 

● Implantar programa institucional para modernização contínua dos laboratórios didáticos; 

● Ampliar a comunicação com as comunidades interna e externa; 

● Revisar e desburocratizar processos e resoluções; 

● Fortalecer e valorizar disciplinas compartilhadas entre cursos (como o Núcleo Comum das 

Engenharias, compartilhadas entre cursos interdisciplinares e entre cursos correlatos). 

https://tinyurl.com/deTODESparaTODES


Chapa  UFABCdeTodesparaTodes: Renovação por + Transparência, Diálogo e Inclusão 

Facebook: Detodesparatodes    Instagram: deTODES_paraTODES 

Youtube: https://tinyurl.com/deTODESparaTODES  Site:detodesparatodes.com.br  17 

● Modernizar os espaços e ambientes de aprendizagem existentes, através da instalação de 

equipamentos modernos de apresentação e gravação de aulas (lousas eletrônicas), 

reorganização dos equipamentos existentes e compartilhamento de espaços; 

● Implantar Programa de Formação e Desenvolvimento do Corpo Docente; 

● Aumentar a oferta de disciplinas em outros idiomas; 

● Implantar programa institucional de acompanhamento a egressos com dados sobre  inserção  

no mercado de trabalho e/ou dedicação à formação continuada;  

● Fortalecer e expandir os sistemas Moodle+MCTest+SIGAA na metodologia de avaliação de 

aprendizagem, principalmente nas disciplinas dos cursos de ingresso, com grande número de 

alunos. 

● Implantar mecanismos para evitar plágio e fraudes nos processos de avaliação; 

● Catalisar discussões sobre Avaliação da Aprendizagem; 

● Garantir maior transparência no processo de Alocação Didática, consultando a comunidade, 

automatizando processos e avaliando resultados.   

● Estabelecer processo de acompanhamento permanente e digital de alunos em condições de 

jubilamento durante todo o curso;  

● Apoiar a criação de novos cursos interdisciplinares de ingresso (como o Bacharelado em Arte 

e Tecnologias) e novos cursos de formação específica (como Licenciatura em História, 

Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Informática, Bacharelado em Ciência de Dados, 

Bacharelado em Estatística); 

● Promover melhor utilização dos espaços dos laboratórios didáticos e a valorização do trabalho 

dos técnicos de laboratório;  

● Estudar as condições para implantação de diferentes regimes de trabalho para os servidores; 

● Propor a nomeação de chefias de divisões a partir de consultas aos servidores; 

● Possibilitar mobilidade de servidores entre funções e setores, alocando-os nas funções que 

têm formação/expertise e desejo de contribuir;  

● Fazer da avaliação de disciplinas instrumento real de produção de informações sobre a oferta 

de disciplinas e os cursos de graduação;  

● Desfazer o rodízio de FCCs entre as coordenações de curso.  

 

3.1.4. Ações Estratégicas 

  Para a execução das metas propostas nesse plano, destacamos a seguir algumas ideias 

apresentadas pelo coletivo que elaborou o documento. Não se tratam de ações ou proposições 

fechadas em si ou sustentadas por posições de poder asseguradas pelos cargos de gestão. Portanto, 

deverão ser revisadas pela comunidade acadêmica durante a campanha e ao longo da gestão.  

● Implementar programas de formação continuada, treinamento e capacitação para os 

servidores técnicos-administrativos e para os servidores docentes, incluindo temáticas de 

atendimento à diversidade com foco na inclusão, e integração das tecnologias digitais de 

informação e comunicação; 
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● Facilitar a emissão de documento de identificação, inclusive  sua disponibilização digital;  

● Aprimorar atendimento digital remoto via app SIGAA;  

● Automatizar processos acadêmicos, fixando a entrega digital de documentos necessários para 

iniciar cada procedimento administrativo;  

● Implementar a elaboração de vídeos explicativos/tutoriais produzidos pelos setores para os 

procedimentos pelos quais respondem, produzindo uma memória dos respectivos processos; 

● Publicizar o planejamento anual de oferta de disciplinas pelos cursos de graduação 

anualmente em setembro, incluindo horários, número de turmas e vagas;  

● Aumentar a transparência dos processos acadêmicos utilizando a experiência do corpo de 

servidores e corpo discente; 

● Promover cursos/oficinas de treinamento para a comunidade a fluxo contínuo, sobre a 

utilização dos vários módulos do SIGAA; 

● Criar grupo de apoio técnico para atender chamados da comunidade (TAs, docentes, 

coordenadores de curso) nos processos de utilização do SIGAA: inserção de dados, geração 

de relatórios, interação com os usuários, etc.; 

● Promover apoio administrativo para as funções operacionais das coordenações; 

● Nuclear o Encontro Nacional dos Cursos Interdisciplinares de Ingresso para divulgação de 

pesquisas e experiências curriculares, pedagógicas e de gestão; 

● Estabelecer critérios de mobilidade de estudantes de graduação pelas IES do país, 

aumentando a oferta, indiretamente, de cursos de formação específica; 

● Dedicar atenção especial aos estudantes ingressantes durante o período de atividades 

remotas: propiciar atividades de acolhimento e de vivências pedagógicas específicas a esse 

público; 

● Garantir o uso, junto à CPA e CPPD, das avaliações docentes para processos de  

progressão/promoção profissional; 

● Articular novas possibilidades de alocação didática por diferentes modelos para romper com 

as limitações de espaço físico dos campi; 

● Implementar a oferta de projetos piloto de disciplinas de graduação com metodologias 

desenvolvidas para melhor aproveitamento de alunos em condições especiais; 

● Possibilitar a oferta de cursos de formação continuada em ensino e educação para os 

docentes que desejarem inovar em suas práticas pedagógicas; 

● Retomar workshops de disciplinas (obrigatórias compartilhadas, obrigatórias não-

compartilhadas) para divulgação de experiências didáticas desenvolvidas para os cursos da 

UFABC; 

● Incentivar a publicação de material didático atualizado (impresso e digital/gratuito) junto à 

EdUFABC e principalmente o seu uso em disciplinas com muitas turmas, como bibliografia 

básica nos projetos pedagógicos dos cursos; 
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• Incentivar, junto ao NETEL, a consolidação de material didático digital (pdf, slide, 

vídeo, etc) em Ambiente de Ensino e Aprendizagem (Moodle+SIGAA) de acesso 

público aos Estudantes e Professores; 

● Promover o maior compartilhamento de disciplinas entre os cursos interdisciplinares de 

ingresso e os cursos de formação específica; 

● Articular ações do PET com as atividades das disciplinas obrigatórias dos cursos 

interdisciplinares de ingresso, especialmente aquelas com caráter extensionista; 

● Incentivar a participação de maior número de tutores no PEAT, valorizando essa atividade na 

progressão de carreira;  

● Garantir suporte técnico aos servidores da DEAT para o atendimento de alunos veteranos 

com necessidade de acompanhamento e orientação acadêmica; 

● Criar setor dedicado ao apoio aos estágios das licenciaturas; 

● Promover a utilização do espaço ocioso da universidade no período da manhã/tarde;  

● Possibilitar a criação dos laboratórios de práticas de ensino de Química, Física e Ciências 

Biológicas; 

● Incentivar a participação de docentes e permanência de alunos nos editais de monitoria 

acadêmica; 

● Automatizar o primeiro atendimento remoto (telefônico ou digital) à comunidade externa; 

● Tornar o sítio digital da PROGRAD e o SIGAA mais interativos e com linguagens mais simples; 

● Implementar novos espaços de aprendizagem, aproveitando as técnicas e o material 

desenvolvidos durante o período de atividades remotas, assim como ambientes que sejam 

mais adequados à aplicação de metodologias ativas de ensino;   

● Divulgar a expertise dos TAs, TAEs e docentes da instituição (especialistas em educação, em 

currículo, em didática, em EaD, em educação online, em ensino de engenharia, em 

neurociência, em inclusão, em psicologia) no âmbito da graduação; 

● Criar Programa de Formação de Tutores para as atividades de ensino a distância; 

● Promover formação técnico-pedagógica de docentes e técnicos administrativos em 

metodologias de ensino e atendimento a PcD ou com necessidades especiais de 

aprendizagem; 

● Garantir o apoio da PROEC para oferta e execução dos projetos de extensão associados à 

graduação; 

● Criar uma rede de escolas públicas vinculadas à UFABC para intercâmbio de experiências e 

possibilidades de atuação em formação inicial e formação continuada de professores; 

● Catalisar encontros de todas as empresas com estagiários vinculados à graduação para troca 

de experiências com alunos, docentes, coordenações e NDEs.  

● Oferecer oficinas aos professores para criar questões paramétricas, gerando e corrigindo 

testes avaliativos ou formativos automaticamente, permitindo assim realizar avaliações  mais 

frequentes e  melhor acompanhamento do estudante com  dificuldade no aprendizado. 

● Disponibilizar aos professores bancos de questões paramétricas por disciplina. 
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● Oferecer aos estudantes/professores gráficos informando os desempenhos dos estudantes 

em relação às suas turmas e também às demais turmas (do quadrimestre atual e de 

anteriores).  

● Oferecer aos estudantes gráficos informando o desenvolvimento dos percursos formativos dos 

diversos cursos de formação específica vinculados ao curso de ingresso. 

● Fazer a integração Moodle+MCTest+SIGAA, compartilhando diferentes bancos de dados, 

permitindo: utilizar a mesma turma nos três sistemas; os conceitos /faltas de uma turma são 

integralizadas automaticamente nos três sistemas; e questões paramétricas geradas no 

MCTest podem ser utilizadas no Moodle ou no SIGAA; 

● Nomear grupo de trabalho para elaboração de projetos para órgãos de fomento (FAPESP, 

CNPq, empresas) de forma a se obter recursos externos para que a UFABC possa retomar, 

em nível nacional, o protagonismo e a inovação no ensino de graduação. 

● Criar  nova funcionalidade no SIGAA para consolidar os "Créditos Docentes" (CD) anuais; 

● Promover a revisão dos processos de ocupação de vagas nos cursos de formação específica. 

 

3.1.5.NETEL 

• Promover o desenvolvimento e o fortalecimento do NETEL considerando a 

transversalidade e a importância das ações realizadas pelo núcleo para a integração 

das tecnologias digitais e a inovação educacional nas variadas modalidades de ensino-

aprendizagem (presencial, semipresencial, híbrida, educação online, ensino remoto, 

EAD), bem como nas iniciativas de formação continuada para o corpo docente, 

estudantes de graduação e pós-graduação, técnicos administrativos, e para a 

comunidade, no geral, por meio de atividades extensionistas. 

• Incentivar a presença e o envolvimento de docentes e TAEs que podem contribuir para 

o planejamento, realização e avaliação de cursos promovidos pelo Núcleo. 

• Manter no mínimo um profissional técnico de audiovisual que acompanhe e dê suporte 

ao uso dos estúdios. 

• Facilitar o uso dos estúdios e seus equipamentos por docentes, TAs e alunos que 

dependem desse espaço para desenvolverem seus projetos de pesquisa, mesmo 

durante a pandemia, buscando alternativas de controle, mas não o fechamento desse 

espaço para a comunidade acadêmica. 

• Buscar recursos para ampliar a opção do estúdio, visto que hoje contamos com apenas 

um espaço em Santo André. Contudo, há equipamentos (câmeras profissionais, 

chromakey) que poderiam prover a organização de segundo espaço com menor 

infraestrutura, mas que sanasse parcialmente algumas demandas (como Libras que 

independe de isolamento acústico).  

• Outra alternativa seria o empréstimo específico dos equipamentos com a montagem e 

instalação de técnico audiovisual (servidor do Netel) neste espaço com laboratório, 

sala de reunião. Isso seria uma alternativa, por exemplo, para períodos de grande uso 
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dos Tilsp para tradução de editais ou provas da Escola Preparatória, quando a agenda 

do estúdio fica integralmente ocupada pelos Tilsp (manhã, tarde e noite em todos os 

dias da semana), inviabilizando o uso por professores e discentes pesquisadores. 

Entende-se que atualmente há falhas na condução de resoluções de pontos fracos 

dos setores com pouca abertura para diálogo ou interesse em saná-los. 

• Revisão urgente da estrutura social adotada atualmente pela ProAP, no sentido de 

garantir autonomia e independência das ações institucionais no campo acadêmico e 

profissional da Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, assim como 

da Educação de Surdos e a institucionalização da Língua Brasileira de Sinais (Libras) 

no contexto da UFABC. 
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3.2. Extensão e Cultura  

 

Diagnóstico da Situação Atual   

 3.2.1 Diagnóstico da Situação Atual   

 Uma das funções precípuas da Universidade, em especial das instituições públicas, é 

estender para a sociedade o conhecimento produzido em seu interior, construindo dialogicamente as 

soluções para os problemas que enfrentam os diferentes segmentos sociais. Nessa perspectiva, a 

extensão universitária é concebida como um dos pilares da atuação universitária, entre outras razões, 

por ser capaz de articular comunidade interna e externa. Eventualmente pode ocorrer alguma 

confusão entre extensão universitária e assistencialismo, entendimento que precisa ser debatido, 

criticado e elucidado. 

A concepção que norteia o presente Plano de Gestão contempla a compreensão de que se 

trata de um processo de construção de um conhecimento híbrido que resulta, em linhas gerais, do 

encontro entre os saberes acadêmico, tradicional e popular. Um aspecto relevante e atual nesse 

debate é a exigência, e o desafio, da Curricularização da Extensão Universitária que deve ser inserida 

nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, em consonância com as novas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs).  

No caso da UFABC, em termos de gestão, a extensão universitária encontra-se alojada na 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC). Atualmente a PROEC gerencia os projetos de extensão 

e cultura via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) com consulta e 

deliberação sobre o mérito extensionista e cultural de tais projetos por meio do Conselho de Extensão 

e Cultura (CEC). 

 O CEC foi oficialmente criado pela Resolução ConsUni nº 16 de abril de 2009 e seu conteúdo 

alterado pelas resoluções nº 45 e nº 81. Ali estão descritas atribuições, composição, periodicidade 

de reuniões e processo decisório do CEC. As sessões, ordinárias e extraordinárias são registradas 

em atas, publicadas no site da PROEC. Outros documentos expedidos pelo Comitê, como portarias 

e demais normativas, também são publicados nessa página para efeito de publicidade. Seu regimento 

foi instituído pela Resolução ConsEPE nº 234, de 4 de novembro de 2019. Para ser membro do CEC 

não é necessário obrigatoriamente ter experiência na área de extensão e cultura, o que confere 

grande fragilidade ao processo, por se tratar de conselho deliberativo. 

 O registro e certificação dos projetos de extensão e cultura são cadastrados obrigatoriamente 

pelo SIGAA, sistema pouco intuitivo e sem tutorial autoexplicativo. Verificam-se dificuldades no 

registro dos projetos pelos docentes no sistema SIGAA, obstáculos amplificados quando se trata da 

inscrição de membros externos da comunidade para participação nas ações de extensão e cultura. 

Nesse caso, o sistema não prevê a inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) e tampouco de 

pessoas não alfabéticas, analfabetos funcionais e analfabetos digitais. 

 As principais modalidades de extensão universitária são Programa, Projeto, Curso, Evento e 

Prestação de Serviço. Atualmente na UFABC a maioria das modalidades praticadas tem sido Projeto, 

Curso e Evento, uma vez que a modalidade Programa ainda não foi regulamentada pela PROEC. A 
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Prestação de Serviço igualmente pouco evoluiu embora tenha sido projetada como uma das ações 

prioritárias da atual Gestão, de acordo com o programa proposto em 2017. A atividade de Prestação 

de Serviço compõe o escopo da Extensão Tecnológica, ação característica da Agência de Inovação 

da UFABC (InovaUFABC).  

Nessa perspectiva, os cursos de características marcadamente tecnológicas, como o 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BCT) e seus pós-bacharelados interdisciplinares (pós-BIs) se 

associam de imediato à Extensão Tecnológica. Portanto, para que a Curricularização da Extensão 

se viabilize de fato, a Prestação de Serviço precisará ser valorizada com urgência. Lamentavelmente, 

as atividades de extensão atualmente praticadas pela UFABC são dispersas, fragmentárias, erráticas 

e desprovidas de diferenciais agregadores que assinalem um diferencial de atuação, uma marca que 

a identifique como atividade inclusiva e de excelência.  

Tal como conduzidas, as atividades de Extensão e Cultura estão configuradas como um 

“catálogo”, uma sobreposição de eventos centralizados pela PROEC cuja atribuição final tem sido 

responder pelo fluxo de cadastramento, homologação, avaliação e certificação como mera rotina 

administrativa. Não há, portanto, uma diretriz de atuação que a diferencie a partir de um projeto, uma 

política que personalize e diferencie suas práticas. E sequer consegue assumir protagonismo como 

agente consolidador da relação ensino-pesquisa-extensão propondo e efetivando a interlocução 

entre as demais instâncias de interesse para a área como a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), 

a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES), a InovaUFABC e o setor de Convênios. 

Apesar das dificuldades geradas pela pandemia de COVID-19, outro ponto importante é que 

a Resolução pertinente a Curricularização da Extensão não foi aprovada até o momento e sua versão 

em discussão no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) possui um ponto discutível 

e não de consenso entre os conselheiros que é a dependência do CEC para a aprovação e 

certificação das atividades de extensão e cultura. Parcerias com a comunidade externa, no âmbito 

público ou privado, praticamente não foram realizadas por meio da PROEC na última gestão, 

fragilizando ainda mais o processo de Curricularização da Extensão.  

Outros aspectos negligenciados são a viabilização da Divulgação Científica como modalidade 

de extensão universitária, a operacionalização da extensão no âmbito das disciplinas de Graduação 

e sua certificação como extensão universitária, definição de um programa de prospecção e fomento 

de atividades culturais inseridas no contexto do Grande ABC e em parceria com o poder público local. 

Busca ativa de recursos para ações culturais junto a agencias e setores voltados ao mecenato da 

área, formulação de projetos editoriais que permitam maior integração da Editora da UFABC com 

demais instâncias da Universidade, inclusive a formulação de um amplo programa de Divulgação 

Científica em diferentes formatos. 

Uma parte residual dessas questões foi abordada em resolução apresentada ao CONSEPE 

sem especificar, contudo, como serão implementadas e, portanto, viabilizadas. Embora tenha 

anunciado a disposição de produzir um manual, ainda assim, a PROEC não apresentou qualquer 

detalhamento ou informações a respeito. Por outro lado, boa parte dos Conselheiros, em sua maioria 

identificados com a atual gestão foram contrários a atual redação da Resolução. 
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Uma crítica adicional quanto a viabilização da Curricularização da Extensão nos Projetos 

Pedagógicos da Graduação, em atendimento as novas Diretrizes Curriculares Nacionais, refere-se a 

omissão da PROEC em conjunto com a PROGRAD. Cabia a ambas a responsabilidade de oferecer 

capacitação ao corpo docente em relação a tais exigências, compromisso consignado inclusive como 

uma das ações prioritárias do Programa de Gestão 2017, mas ignorado pela administração superior. 

As atividades de cultura igualmente se ressentiram da desatenção no decorrer da última 

gestão que não foi capaz de estabelecer uma política consistente para a área e sequer definiu com 

propriedade os parâmetros de atuação e avaliação dessa atividade no âmbito da extensão. A 

presença das atividades de cultura e o diálogo e grupos artísticos e culturais da região com a 

comunidade da UFABC praticamente não ocorreu. A conclusão do Complexo Cultural da UFABC, 

das salas multiuso de cinema, dos espaços culturais nos campi foram outro aspecto negligenciado e 

as informações a respeito sequer circularam no interior da Universidade. 

Nenhum diagnóstico foi apresentado de forma ampla e elucidativa sobre o status atual da 

extensão e cultura. A UFABC pouco sabe sobre o que é feito – e como se faz. Quando questionada 

via CONSEPE, a PROEC se limita a responder de modo evasivo que os dados estão no site. Porém, 

uma gestão que valoriza a qualidade de processos assume o compromisso de fornecer os dados em 

diferentes formatos: site, relatórios, comunicados públicos, divulgação nos Conselhos, informe a 

comunidade, entre outros mecanismos de interação. 

 

Ações corretivas 

Considerando que o fluxo dos processos e o status das atividades de extensão e cultura, 

dados e métricas de rankings de impacto social não estão disponíveis de forma ampla e transparente, 

a Chapa  UFABCdeTodesparaTodes: Renovação por + Transparência, Diálogo e Inclusão  propõe 

realizar o levantamento e o  diagnóstico detalhado do quadro atual. A partir da consolidação dos 

dados, se compromete a comunicar os resultados nos variados formatos, inclusive em debates 

abertos visando a gestão participativa além de manter a divulgação permanente dos relatórios anuais 

assegurando a transparência dos dados e processos executados pela Pró-Reitoria. 

 

Plano de Metas 

• Expansão das atividades de extensão tecnológica em parceria com a InovaUFABC e 

subsequente criação do Parque Tecnológico e fortalecimento da Incubadora 

Tecnológica; 

• Captação de recursos para fomento da extensão e cultura via parceiros externos, junto 

a entidades de mecenato, poder público, setor produtivo e emendas parlamentares; 

• Valorização da extensão e cultura através da criação de mecanismos institucionais 

como a alteração dos parâmetros para progressão de carreira; 

• Protagonismo na divulgação científica, em especial na região do Grande ABC, em 

parceria com  NETEL e ACI, priorizando o apoio a estudantes, docentes e TAs; 
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• Fortalecimento das entidades estudantis para a promoção de Prestação de Serviço 

com suporte na obtenção de CNPJs e interlocução na construção de parcerias com o 

poder público e o setor produtivo; 

• Protagonismo junto a região por meio de projetos que articulem Ensino, Pesquisa, 

Extensão e Cultura; 

• Fomentar Arte, Cultura e Tecnologia inclusive como experiência pré-Bacharelado de 

Arte e Tecnologia (BAT) 

•  Fomento da extensão em todas as suas dimensões: tecnológica, divulgação científica, 

intervenção na sociedade, cultura, treinamento, prestação de serviços; 

• Incentivar a criação de Programa de Valorização de docentes e servidores que atuam 

com projetos de Extensão e Cultura; 

• Fortalecimento dos coletivos da UFABC para a promoção de Programas, Projetos, 

Cursos e Eventos de extensão e cultura, suporte para convênios e interlocução na 

construção de parcerias com o poder público e o setor produtivo de modo promover a 

inclusão e a diversidade; 

• Promoção de espaços físicos e virtuais de Cultura para a comunidade interna e externa 

com o fomento a interação com grupos locais; 

• Promoção de espaços físicos e virtuais de debate sobre Extensão e Cultura para a 

comunidade interna e externa; 

• Promover a Curricularização da Extensão visando apoiar o processo de 

curricularização da extensão/cultura de modo a envolver a comunidade em sua 

totalidade por meio das seguintes   ações institucionais: 

a) Campanha de informação e conscientização de toda a comunidade 

b) Capacitação interna para grupos de trabalho destinados a docentes, TAs e 

estudantes de modo a alavancar projetos e iniciativas;  

c) Viabilizar espaços de troca e compartilhamento de experiências, propostas e 

projetos; 

d) Valorização da extensão e cultura por meio da criação de mecanismos 

institucionais que viabilizem a curricularização; 

e) Criação de núcleos temáticos baseados em experiências exitosas para apoiar e 

incentivar novos projetos, otimizar recursos e difundir o histórico de atuação. 

. 

Ações Estratégicas  

• Incentivar e ampliar os diferentes tipos de extensão: tecnológica, de intervenção 

socioeconômica, sustentabilidade e divulgação científica; 

• Curricularização da extensão com suporte aos Coordenadores de Curso para o debate 

interno aos seus cursos e Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs) para que a 

extensão de fato ocorra junto ao ensino. 
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• Criação no SIGAA da funcionalidade “Programa” para projetos de extensão e cultura 

com duração acima de 24 meses; 

• Articular e formalizar o canal Fórum de Debates, aberto para a comunidade, com o 

objetivo de promover a interação PROEC-PROGRAD-PROPES-InovaUFABC-Divisão 

de Convênios e viabilizar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

• Estabelecimento de avaliação por pares e pelo CEC, previamente parametrizada e 

amplamente divulgada para a comunidade interna e externa; 

• Transparência sobre o processo de avaliação e deliberação do mérito extensionista e 

cultural realizado pelo CEC em relação aos Programas, Projetos, Cursos, Eventos e 

Prestação de Serviço submetidos a avaliação do Comitê; 

• Criação de Programas de Extensão Regionais no âmbito da Educação Formal e Não-

Formal e aproximação com as diferentes esferas da Educação, inclusive 

profissionalizante e superior para o desenvolvimento de parcerias visando o 

desenvolvimento sustentável regional; 

• Estabelecimento de parcerias com o poder público da região e Consórcio 

Intermunicipal do ABC para criar programas de extensão e cultura com vistas as   

demandas regionais e permitam também desenvolver projetos individuais pela 

comunidade tanto de extensão tecnológica como de inovação; 

• Estabelecimento de parcerias com o setor privado via InovaUFABC, para 

estabelecimento de programas de extensão que atendam as demandas dessas 

empresas e proporcionem o estabelecimento de projetos individuais pelos docentes, 

tanto de extensão tecnológica como de inovação; 

• Disponibilização de cursos de formação contínua na área de extensão universitária e 

cultura promovidos em parceria PROEC-PROGRAD-InovaUFABC; 

• Fomentar  a organização coletivos estudantis que viabilizem projetos de extensão 

voltados para sustentabilidade e divulgação científica 

• Fomentar e organizar e divulgar as ações destinadas a gestão de resíduos sólidos 

como política de Reitoria; 

• Fomentar a criação de hortas comunitárias em SA e SBC sob responsabilidade de 

coletivos estudantis; 

• Fomentar a divulgação científica promovida por discentes de graduação, pós-

graduação, docentes e TAs, potencializando canais de existentes, como o CienciON.  

• Fortalecer a participação docente no suporte a equipe de divulgação científica da 

PROEC, em especial no o Blog UFABC Divulga Ciência.  

• Promover a participação e parceria do NETEL e Assessoria de Comunicação e 

Imprensa (ACI) com a seção de divulgação da PROEC 
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3.3. Pesquisa e Inovação 

 

Diagnóstico da Situação Atual e Ações Corretivas 

Ao longo de sua implantação, a UFABC firmou-se como universidade de ponta, voltada para 

a produção de conhecimento e inovações tecnológicas de alta qualidade, se destacando nos rankings 

e indicadores reconhecidos internacionalmente pelas instituições de primeira linha no cenário 

mundial. O projeto de criação impôs como um de seus fundamentos a totalidade do corpo docente 

formada por doutores. Em decorrência, o quadro docente da instituição apresenta atuação 

consistente nas agências nacionais de fomento e nos órgãos consultivos e/ou deliberativos, tais como 

CAPES, CNPq, FAPESP, e significativa interlocução e colaboração com grupos, laboratórios, centros 

de e redes internacionais de pesquisa. Um indicativo seguro essa projeção e inserção internacionais 

pode ser localizado na presença de vários docentes da UFABC figuram na lista dos 10 mil cientistas 

mais influentes da América Latina.  

Apesar das adversidades recentes e dos efeitos da pandemia em escala global, ainda assim,  

a UFABC manteve suas atividades e tem conseguido pelo esforço, empenho e envolvimento de sua 

coletividade assegurar a formação de centenas de alunos anualmente, nos níveis de graduação e 

pós-graduação O extenso parque de equipamentos instalados nos laboratórios multiusuários  -CEM, 

Biotério, Herbário, clusters computacionais, IceCube entre outros – tem permitido a produção   

acadêmica com altas taxas de publicação nas mais importantes revistas científicas internacionais 

com alto fator de impacto.  

Contudo para manter a excelência e o protagonismo nacional e internacional, a UFABC não 

pode descurar das áreas de pesquisa e de inovação, assegurando a ênfase na produção de 

conhecimento multidisciplinar e na transversalidade. Nessa perspectiva, a proposta aponta para a 

necessidade de consolidar uma infraestrutura sólida para a pesquisa e inovação, com capacidade de 

atrair pesquisadores de alto nível e aprofundar a internacionalização. O compromisso com os 

fundamentos da excelência inclui também a pluralidade, diversidade e inclusão, comtemplando 

profissionais da pesquisa com distintos perfis no amplo espectro das diferentes áreas do 

conhecimento. Acolhe, portanto, uma gama variada de docentes com interesses na pesquisa teórica, 

experimental, computacional ou analítica, com múltiplas abordagens epistemológicas e 

metodológicas, consoante ao arco que engloba os fundamentos do conhecimento cientifico.  

A busca por recursos para a pesquisa e inovação da UFABC deve ser fortalecida, nacional e 

internacionalmente, procurando-se parcerias com o setor produtivo, em especial, com as indústrias 

e instituições do Grande ABC e da Região Metropolitana de São Paulo. A pesquisa científica deve 

ser consolidada por meio de uma política sólida de fomento, sem a qual inviabilizam-se as atividades 

dos grupos de pesquisa na universidade.  

No contexto da pandemia de COVID-19, com lockdown, distanciamento social e ensino à 

distância, a UFABC permaneceu por cerca de dois anos atividades de pesquisa prejudicadas, em 
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especial as que requerem o uso de laboratórios e equipamentos específicos. Desse modo, um 

diagnóstico mais apurado das consequências dessa situação deverá ser feito junto à comunidade, 

como o levantamento de demandas específicas dos pesquisadores e seus laboratórios.  

 

Plano de metas 

• Produzir diagnóstico das perdas ocasionadas pela pandemia e o plano de ação 

para mitigar seus efeitos; 

• Promover o protagonismo nacional e internacional da UFABC na produção e 

disseminação do conhecimento científico e da inovação; 

• Estabelecer novas parcerias com o setor produtivo em busca de recursos para a 

pesquisa e inovação; 

• Revitalizar, reorganizar e expandir a infraestrutura física e os recursos 

institucionais para a pesquisa, promovendo a eficiência na sua utilização; 

• Capacitação de excelência dos recursos humanos assegurando pluralidade, 

diversidade e inclusão. 

• Ampliar a participação da UFABC nas iniciativas regionais voltadas para a 

inovação e o desenvolvimento socioeconômico. 

 

Estratégias e ações 

● Priorizar a defesa do sistema de financiamento de pesquisa, inovação e infraestrutura, nas 

esferas nacional e internacional (agências de fomento públicas e privadas, governos e 

empresas, nacionais e internacionais), buscando fontes de financiamento pouco utilizadas; 

● Otimizar a estrutura interna da UFABC (Biotérios, Herbário, Centrais Experimentais 

Multiusuário e Central Computacional Multiusuário) na execução de projetos institucionais, 

tais como o CT-Infra ou o CAPES-PrInt e demais iniciativas, incluindo ações em editais de 

colaboração internacional; 

● Valorizar o escritório de Gestão de Projetos e a Central de Apoio ao Pesquisador para a 

submissão de projetos de pesquisa, auxiliando os jovens pesquisadores na construção de 

propostas bem qualificadas e nas respectivas prestações de contas; 

● Fomentar a prospecção de oportunidades de pesquisas e de novas parcerias, com a criação 

de um Escritório de Parcerias; 

● Criar comissão de aceleração para a formação e consolidação de grupos de pesquisa 

interdisciplinar, multidisciplinar e transversal; 

● Estimular a acolhida de pós-doutores (as) na UFABC, fixando-os em grupos de pesquisa da 

universidade, a partir do Programa de Pós-Doutorado da UFABC; 

● Aprimorar os sistemas de informação voltados ao registro, acompanhamento e visibilidade de 

projetos de pesquisa realizados na UFABC; 

● Valorizar o Escritório de Integridade em Pesquisa, ampliando investimentos em segurança 

das atividades de pesquisa e no tratamento adequado de resíduos gerados; 
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● Apoiar e valorizar os Comitês de Ética em Pesquisa e de Biossegurança, resguardando as 

especificidades de cada área do conhecimento; 

● Retomar a criação e consolidação dos Núcleos de Pesquisa com vocação de excelência; 

● Apoiar as atividades de entidades estudantis profissionais e empreendedoras, provendo 

condições para que sejam adequadamente estruturadas; 

● Intensificar e valorizar a relação orientadores (as) – orientandos (as), provendo apoio em 

infraestrutura, recursos para atividades e participação em competições estudantis nacionais e 

internacionais;  

● Ampliar as ações da Agência de Inovação no âmbito da proteção da propriedade intelectual; 

● Potencializar a transferência de resultados de pesquisa, especialmente na forma de 

licenciamento de tecnologias e parcerias com o setor público e privado; 

● Aumentar o impacto das ações de inovação na sociedade; 

● Instituir o Observatório da UFABC e implementar o projeto de Agentes Institucionais de 

Métricas e de Impacto Social para facilitar a compilação dos dados das diversas áreas da 

universidade e promover a divulgação das ações à sociedade; 

● Monitorar os indicadores institucionais de modo a orientar os rumos da Universidade; 

● Elaborar estratégias de comunicação e de divulgação científica com a Assessoria de 

Comunicação e Imprensa (ACI) coma produção de materiais gráficos, divulgação em redes 

sociais; 

● Valorizar e ampliar a divulgação da revista PesquisABC; 

● Implantar ações transversais com as Pró-Reitorias de Extensão e Cultura, Graduação, Pós-

graduação e de Assuntos Comunitários e Ações Afirmativas. 

● Criar Escritório de Projetos para interlocução unificada com membros da comunidade 

acadêmica na submissão de propostas e projetos externos.  

● Atribuir ao Escritório a função de apoiar a comunidade na formulação da proposta, 

organização da documentação, otimização de melhores práticas, formalização de parcerias, 

utilização de recursos, elaboração de relatórios e prestação de contas. Cabe ao Escritório 

articular o desenvolvimento das atividades com os setores na UFABC necessários; 

● Implementar sistema para adequada gestão de projetos, preferencialmente o SIG ou a ele 

integrado, visando eficiência e racionalidade na coleta de dados e tomada de decisões;  

● Ampliar a incubação de startups na UFABC; 

● Promover o relacionamento das incubadas com investidores, aceleradoras e outras empresas 

que possam gerar desenvolvimento dos empreendimentos; 

● Estruturar programa para estimular os alunos de pós-graduação a transformar sua pesquisa 

em inovação, apresentando o empreendedorismo tecnológico como uma das formas de 

prosseguimento da carreira acadêmica, por meio de capacitações e o estímulo à interação 

com outros discentes e empresas; 
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● Fortalecer o Conselho Técnico Científico e ampliar o espaço de discussão com a comunidade 

para os assuntos de empreendedorismo e inovação, bem como, discutir a elaboração de 

planos estratégicos de inovação;  

● Apoiar a estruturação da atual unidade da UFABC credenciada à Embrapii (CTIM) e buscar 

as melhores práticas para estimular a formação de novas unidades na universidade; 

● Criação no Grande ABC de uma “Rede de Instituições Inovadoras” para a discussão de uma 

agenda comum; 

● Pautar o poder público local e entidades representativas do setor empresarial para a 

formulação e implantação de ações visando ampliar o acesso, inclusão e diversidade de 

discentes nas iniciativas para a inovação;  

● Compartilhar experiências e competências científicas e tecnológicas;  

● Estimular publicações conjuntas e a interação de discentes de diferentes instituições; 

● Organizar eventos científicos; 

● Propor instrumentos de estímulo ao empreendedorismo e parcerias para P&D;  

● Viabilizar a criação do Núcleo de Inovação Regional e “Hubs de Inovação”; 

● Consolidar e intensificar atividades de extensão tecnológica e estimular soluções gestadas na 

Universidade para superar os desafios do Grande ABC nas diferentes esferas;    

● Promover e coordenar a formação de grupos de pesquisadores com competências científicas 

convergentes para direcionamento e interação com empresas visando parcerias tecnológicas, 

prestação de serviços técnicos especializados e transferência de tecnologia; 
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3.4. Pós-Graduação  

 

Diagnóstico da Situação Atual e Ações Corretivas 

Em quinze anos de existência, a UFABC alcançou um expressivo elenco de Programas de 

Pós-Graduação (PPG) stricto sensu e lato sensu. Dispõe atualmente de vinte e nove PPGs stricto 

sensu e sete lato sensu, distribuídos entre os diferentes eixos temáticos do conhecimento, conforme 

a estrutura de seu Projeto Pedagógico. 

A proposta interdisciplinar e a diversidade de áreas do conhecimento dos Programas 

ofertados têm provocado junto a Universidade uma demanda crescente por esse nível de formação. 

No quadro atual, duas variáveis se impõem em relação a Pós-Graduação. De um lado, a formulação 

de ações estratégicas que favoreçam a criação de novos PPGs, seja em decorrência do 

amadurecimento dos cursos de graduação, do fortalecimento da produção dos grupos de pesquisa 

ou, ainda, como resultado das demandas externas por formação qualificada nas áreas de atuação da 

UFABC. 

Por outro lado, coloca-se a pressão legítima dos programas existentes para destinação de 

recursos voltados para a consolidação e fortalecimento de suas estruturas, visando melhoria da 

avaliação e consequente elevação das notas junto a CAPES. Como a grande maioria dos Programas 

stricto sensu da UFABC mantiveram nota 4, urge que a gestão superior da Universidade dedique 

maior atenção ao quadro. Para tanto, a gestão deve realizar análise conjunta do ponto de vista 

acadêmico, administrativo e organizacional, mas também político e conjuntural, considerando os 

sucessivos ataques que alvejando a instituição universitária e seus programas de pesquisa e pós-

graduação. 

Nesse sentido, deve-se buscar melhor interlocução entre setores da UFABC, entre os quais, 

PROGRAD, PROPES, PROPG e PROEC, de modo a favorecer o fluxo de informações e 

compartilhamento com as instâncias superiores e agências de fomento. Em decorrência, tal 

intercâmbio facilitaria a atuação das Coordenações, em termos de planejamento didático, 

acompanhamento temporal da avaliação dos Programas pela CAPES, rastreamento da atuação dos 

alunos egressos e ampla divulgação das áreas de conhecimento dos PPG oferecidos pela UFABC. 

De forma complementar, a consolidação dos PPGs da UFABC está diretamente associada ao 

fortalecimento da pesquisa e inovação, do ensino e da extensão universitária. As ações estratégicas 

devem, portanto, ser planejadas em conjunto entre esses setores, de forma a fomentar um ciclo 

virtuoso de colaboração mútua. 

Como é notório, um aspecto fundamental para o fortalecimento dos PPGs refere-se a 

avaliação realizada pela CAPES. Objeto de contínuo aprimoramento, as últimas versões desses 

processos avaliativos têm ressaltado a importância de uma visão participativa do aluno ingressante 

desde o início de sua formação acadêmica. Dentre os pontos considerados nessas avaliações, 

destacam-se as informações referentes aos Programas de Iniciação Científica e às ações 

estratégicas de inserção social, planejadas e executadas pelos PPGs, que abrangem a divulgação 
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do conhecimento científico e o desenvolvimento de novos processos e produtos como fontes de 

inovação tecnológica a serviço da sociedade.  

Ao mesmo tempo, as ações participativas em editais de cooperação internacional, com 

financiamento de projetos conjuntos e/ou co-titularidade de alunos, redes de pesquisa e inovação, 

produção científica com colaborações internacionais, fortalecem a atuação dos PPGs, visando novas 

estratégias de internacionalização para além daquelas apresentadas por programas já existentes, 

como o CAPES-PrInt. 

Finalmente,  o contínuo contingenciamento de verbas da Pós-Graduação  e as mudanças no 

panorama acadêmico mundial decorrentes das medidas de isolamento social em razão da pandemia 

de COVID-19, têm promovido alterações significativas no perfil de vínculo do aluno que se apresenta 

à Pós-Graduação, sendo necessária a adaptação à nova realidade. Portanto, a busca pela 

consolidação e fortalecimento dos PPG oferecidos pela UFABC requer inovações quanto às fontes 

de recursos financeiros para atender a crescente demanda por bolsas no âmbito dos Programas 

stricto sensu e lato sensu, bem como a flexibilidade no formato de oferecimento das disciplinas, 

ampliando a recepção aos alunos com vínculo empregatício. 

 Nesse contexto, as metas descritas a seguir representam o planejamento de ações 

estratégicas em busca da excelência para a Pós-Graduação na UFABC.  

          

 

Plano de Metas 

● Fortalecimento e consolidação dos PPG atuais; 

● Expansão dos cursos de Mestrado e Doutorado Acadêmicos;  

● Expansão dos cursos de mestrado profissionalizantes em redes visando a formação de 

professores da Rede Pública de Ensino;  

● Otimização dos fluxos de processos e editais de seleção de acordo com as especificidades 

de cada área ou curso por meio da adequação do número de alunos especiais; 

● Fortalecimento do apoio administrativo às Coordenações;  

● Fortalecer o fomento de bolsas UFABC para os PPGs; 

● Aproximação dos PPGs com o setor produtivo de forma saudável, fomentando cooperações 

técnicas, realização de projetos institucionais e inclusão de bolsas para discentes; 

● Maior integração da Pós-Graduação com a Graduação, Pesquisa, Extensão e Inovação.  

● Aperfeiçoamento da Internacionalização dos cursos e da Mobilidade Nacional e Internacional; 

● Implantação de medidas para garantia de acesso, permanência e conclusão de estudos do 

público-alvo da educação especial; 

● Ampliar a visibilidade e divulgação dos PPGs; 
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Estratégias e Ações 

● Incrementar o número de TAs da PROPG e otimizar a assessoria aos cursos; 

● Identificar a demanda por TAs nos diferentes setores da universidade; 

● Criar banco de talentos e preferências para distribuição eficiente de servidores e servidoras; 

● Implementar um sistema integrado e informatizado que gerencie as informações funcionais, 

de modo a mitigar a restrição orçamentária e otimizar o quadro funcional;  

● Impulsionar a articulação entre INOVA (Agência de Inovação), PROPES e PROEC visando 

facilitar o acesso a informações e o trâmite de planos de trabalho para assessoria técnica e 

interação com o setor produtivo, incentivando de discentes da Pós-Graduação; 

● Apoiar a ARI (Assessoria de Relações Internacionais) na prospecção de universidades, 

agências e empresas no exterior, viabilizando a internacionalização da Pós-Graduação e a 

participação de pesquisadores (as) em redes internacionais de cooperação; 

● Estimular o ensino do empreendedorismo nos diversos PPG da UFABC; 

● Fortalecer os Programas MAI e DAI por meio da ampliação do conjunto de empresas 

participantes, com realização de fóruns nacionais e divulgação dessas iniciativas; 

● Desenvolver ações de comunicação visando atrair o interesse do setor produtivo e poder 

público nas pesquisas aplicadas e na oportunidade de solução de problemas, por meio da 

produção, comercialização ou desenvolvimento de soluções tecnológicas; 

● Impulsionar a visibilidade da pós-graduação da UFABC por meio de ações coordenadas de 

divulgação de resultados de dissertações e teses de amplo interesse;  

● Abertura de processos seletivos e oportunidades diversas de cooperação interinstitucional 

e/ou universidade-setor privado junto aos veículos de divulgação científica; 

● Auxiliar os PPGs na elaboração de diretrizes próprias para fomento da divulgação de suas 

áreas temáticas e desenvolvimento e materiais visuais para utilização em palestras, oficinas, 

workshops ministrados por membros do Programa; 

● Aprimorar a integração da Pós-Graduação com a Graduação, por meio do incremento de 

vagas de alunos especiais; 

● Criar um sistema diferencial de ingresso dos alunos da graduação no Mestrado e/ou 

Doutorado Direto, considerando critérios relativos ao mérito acadêmico e à formação por meio 

de disciplinas cursadas na área de inserção do PPG pretendido; 

● Apoiar os PPGs no planejamento e retomada das atividades presenciais; 

● Formular e viabilizar condições de operação de sistema híbrido de ensino para a pós-

graduação, de acordo com a demanda dos PPGs; 

● Criar exame unificado de proficiência em línguas estrangeiras, com adesão voluntária dos 

PPGs, contemplando também o público-alvo da educação especial; 

● Expandir o auxílio permanência na Pós-Graduação;  

● Expandir as cotas para minorias e ou grupos vulneráveis na Pós-Graduação; 

● Incentivar a qualificação de TAs por meio de ingresso nos cursos de  Mestrado e Doutorado, 

com a criação de cotas  nos processos seletivos; 
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● Ampliar o apoio para alunos público-alvo da educação especial, estudantes de pós-

graduação, inserindo a monitoria inclusiva e o auxílio acessibilidade, atualmente restritos a 

discentes de graduação; 

● Criar estratégias políticas para ampliar a interlocução com a CAPES, em especial com as 

Coordenações de Áreas e Diretorias de Avaliação; 

● Expandir e fortalecer os Mestrados profissionalizantes em rede para as diferentes áreas do 

conhecimento 

● Ampliar e assegurar o apoio Institucional para a divulgação dos cursos por meio de ações 

conjuntas com a ARI; 

● Criar Sistema  Alumni da Pós-Graduação de forma a acompanhar a atuação dos egressos;  
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3.5. Inclusão, Diversidade, Acessibilidade e Políticas Afirmativas de Apoio ao Acesso, 

Permanência e Conclusão dos Estudos  

 

Diagnóstico da Atual Gestão e Estabelecimento de Ações Corretivas 

A sociedade brasileira apresenta diferentes tipos e formas de discriminação, preconceito 

estrutural e violência que afetam grupo específicos, considerados mais vulneráveis, tais como: 

LGBTQIA+, pretos, pardos, indígenas, refugiados, pessoas com deficiência (PcD), dentre outros. Em 

tal contexto, cabe ao sistema educacional exercer um papel fundamental no enfrentamento das várias 

formas de discriminação e exclusão existentes.  As Universidades, principalmente as instituições 

públicas, devem criar condições mais justas e inclusivas em relação ao acesso à educação de 

pessoas inseridas nestes segmentos. Desse modo, como preconiza a Convenção de Guatemala 

(1999), entende-se que a intervenção diferenciada e especializada, sobretudo na área da Educação 

Especial, é essencial para assegurar a equiparação e o usufruto dos direitos sociais nas mesmas 

condições que as demais pessoas.  

Nesse sentido, compete a UFABC repudiar, enfrentar e combater a exclusão e a 

discriminação no âmbito interno, mas também externamente. No primeiro caso, por meio de ações 

inseridas nos três eixos: ensino, pesquisa, extensão e cultura. As ações da UFABC junto a região do 

grande ABC devem buscar denunciar e combater o preconceito estrutural presente em toda 

sociedade, porém de forma mais aguda nas periferias. Portanto, cabe as Universidades assumir o 

protagonismo nas mudanças estruturais visando reduzir a exclusão e a discriminação. 

No âmbito interno, a UFABC tem sido pioneira na normatização de políticas de acesso, por 

meio de ações afirmativas. Porém, no que diz respeito à permanência estudantil e conclusão dos 

estudos para transição à pós-graduação e/ou mercado de trabalho, ainda carece de normativas e 

serviços especializados que proporcionem equidade social. Nesse sentido, a Universidade precisa  

criar   um ambiente acolhedor  e oferecer um sistema de apoio/suporte para a permanência de todas 

as pessoas no Ensino Superior, trabalhando para desenvolver  o sentimento de pertencimento destes 

grupos à UFABC. Ao mesmo tempo, compete  apoiar e fomentar a produção de conhecimento, tendo 

como protagonistas os próprios grupos específicos, implementando na prática a perspectiva inclusiva  

“Nada sobre nós, sem nós”.   

Perante tal cenário, o presente Plano de Gestão advoga a revisão urgente  da estrutura social 

adotada atualmente pela ProAP. Nesse sentido, urge assegurar autonomia e independência das 

ações institucionais no campo acadêmico e profissional da Educação Especial na perspectiva da 

Educação Inclusiva, assim como da Educação de Surdos e a institucionalização da Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) no contexto da UFABC. A transversalidade das ações inclusivas entre os diferentes 

segmentos da UFABC é fundamental para obtenção de qualidade no serviço prestado por 

especialistas da área.  

Considerando a argumentação normativa (Brasil, 1996; 2001; 2005; 2014; 2016) que prevê a 

formação docente na perspectiva inclusiva, em conjunto com os desafios indicados pela literatura 

(França & Munford, 2012; Monico et al., 2018; Plestch, 2009; Torres & Mendes, 2018), a proposta de 
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revisão da ProAP  fundamenta-se no entrelaçamento das ações de ensino, pesquisa e extensão 

sobre a temática da Educação Especial Inclusiva e da Libras. Trata-se, sobretudo, de garantir ações 

capazes de impactar diretamente os cursos de formação docente da UFABC, assim como de 

formação continuada na pós-graduação e ações extensionistas para docentes da rede pública e 

privada, em escolas inclusivas e/ou bilíngues.  

 

Plano de Metas  

• Oferecer programas de formação continuada nos segmentos da área de Educação Especial e 

Inclusiva e da Língua Brasileira de Sinais (Libras);  

• Implementar Política de Equidade de Gênero, Étnico-Racial e de Refugiados em todos os  editais, 

sobretudo, incluindo Terceirizados; 

• Fomentar a cultura de pertencimento e Diversidade, assim como da produção de conhecimento, 

por meio do protagonismo dos diferentes grupos específicos nas tomadas de decisão, para 

garantir a implementação da perspectiva inclusiva “Nada sobre nós, sem nós”;  

• Garantir a permanência e conclusão dos estudos por meio de política de atendimento psico-

sócioeducacional especializado e linguístico, que garanta a oferta de serviços educacionais 

especializados baseados em evidência, conforme a necessidade individual de cada demanda 

específica; 

• Tratar a Inclusão, Acessibilidade, Diversidade como Pilares Transversais ao Ensino, 

Pesquisa-Inovação e Extensão e Cultura; 

• Buscar de maneira transparente recursos financeiros para complementar o orçamento no 

âmbito das Emendas Parlamentares, ONGs, Poder Público, Fundações e Setor Produtivo 

para ampliar os recursos de implementação das Políticas Afirmativas da PROAP; 

• Manter e ampliar ações de fomento estudantil como auxílio acessibilidade, mediante análise pela 

Classificação Internacional de Funcionalidades (CIF) tanto na graduação, como na pós-

graduação. O auxílio objetiva subsidiar a aquisição de ferramentas de Tecnologia Assistiva, 

materiais de cunho educacional ou a contratação de serviços relacionados às necessidades dos 

estudantes cadastrados no Núcleo de Acessibilidade. Contudo, tal provisão está destinada 

especificamente aos estudantes de graduação, em prejuízo da pós-graduação, o que justifica a 

urgência de ampliação do fomento. Em 2020, por exemplo, a plataforma Zoom foi custeada com 

a verba pessoal da coordenação da PPG-INV, para garantir acessibilidade da aluna surda do 

programa;  

• Viabilizar formas de moradia estudantil até 2026;  

• Retomar e acelerar as negociações da creche junto às Prefeituras de Santo André e São 

Bernardo do Campo; 
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• Garantir a continuidade da política de cotas para ingresso na UFABC e ampliar para pós-

graduação, extensão e cultura, assim como para grupos de etnias diversas, com processos 

seletivos específicos para ingresso de estudantes indígenas; 

• Implementar e defender política de Diversidade Sexual e de Gênero em discussão no 

CONSUNI;  

• Articular com todos os setores da UFABC a promoção e o fortalecimento do respeito aos Direitos 

Humanos junto aos diferentes segmentos da comunidade interna e nas ações das diversas 

instâncias da Universidade e também em relação à comunidade externa. 

• Reativar o setor específico para acolhimento de denúncias de violações dos Direitos Humanos e 

provimento de ações reparadoras; 

• Instituir programa específico de formação e capacitação do corpo técnico administrativo na área; 

• Retomar a participação da UFABC nas redes institucionais e no Pacto Universitário pelos Direitos 

Humanos;  

• Incentivar e promover processos de formação voltados para a educação em direitos humanos, 

educação das relações étnico-raciais, educação das relações de gênero e educação inclusiva de 

forma integrada na graduação, pós-graduação, extensão e cultura; 

• Formular e viabilizar edital específico de pesquisa e iniciação científica em Direitos Humanos; 

• Assegurar políticas amplas de formação dos servidores e servidoras técnico-administrativos, 

docentes, terceirizados (as) e de assistência estudantil; 

• Articular e viabilizar com a PROEC um amplo programa de Divulgação Científica em Direitos 

Humanos; 

 

 

Em vista do exposto, a revisão estrutural da ProAp deve contemplar sua atuação em torno de 

três Núcleos estratégicos e transversais. São eles:  

 

1) Núcleo de Atendimento Psicosócioeducacional Especializado 

2) Núcleo de Educação de Surdos e Libra 

3)  Núcleo de Ações Afirmativas. 

 

 

Núcleo de Atendimento Psicosócioeducacional Especializado 

Realidade da UFABC e Plano de Metas 

 

A inclusão na educação superior encontra-se regulamentada pela Política Nacional de 

Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva (Brasil, 2008, p. 13) que prescreve: “a 

educação especial se efetiva por meio de ações que promovam o acesso, a permanência e a 
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participação dos estudantes. Estas ações envolvem o planejamento e a organização de recursos e 

serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, nos sistemas de 

informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados nos processos 

seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa e a 

extensão”. 

Nesse contexto, o Documento Orientador do Programa Incluir sobre Acessibilidade na 

Educação Superior (Brasil, 2013, p. 13-14) define os eixos de atuação dos Núcleos de Acessibilidade, 

a partir das seguintes ações:  

a) infraestrutura: “concepção e implementação de projetos arquitetônicos e urbanísticos das 

Instituições Federais de Educação Superior que atendam aos princípios do desenho universal”;  

b) “currículo, comunicação e informação, envolvendo a garantia de pleno acesso, participação 

e aprendizagem por meio da disponibilização de materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; de 

equipamentos de tecnologia assistiva e de serviços de guia-intérprete e de tradutores e intérpretes 

de Libras”;  

c) “programas de extensão, a partir do envolvimento da comunidade nos projetos que visam 

a efetivação dos requisitos de acessibilidade, além de assegurar a disseminação de conhecimentos 

acerca da acessibilidade para toda comunidade externa à universidade”;  

d) programas de pesquisa que “abranjam inúmeras áreas do conhecimento, a partir de 

mecanismos que visem o avanço da inclusão social, fundamentada no princípio da transversalidade, 

do desenho universal e na valorização da diferença humana”. 

A atual estrutura da ProAP tem se revelado insuficiente e inadequada para garantir a 

implementação e avaliação das ações normatizadas no referido documento. É notória, portanto, a 

urgência de serviços educacionais especializados que garantam o desenvolvimento pedagógico e 

psicossocial do público-alvo da educação especial (PAEE) que envolve estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

Apesar da formalização da política de cotas para acesso do PAEE na educação superior 

pública, ainda assim, são urgentes e necessárias ações que assegurem a permanência e a conclusão 

dos estudos visando alcançar a etapa subsequente, representada pelo ingresso em programas de 

pós-graduação e/ou mercado de trabalho. Em tal  contexto,  somente a revisão da estrutura da ProAP  

será capaz de assegurar  autonomia e independência ao serviço especializado voltado para ações 

de ensino, pesquisa e extensão na área da Educação Especial e Inclusiva, assim como da Língua 

Brasileira de Sinais - Libras.  

A proposta principal deste Núcleo está amparada na atuação de excelência  dos Institutos 

Federais que implementaram o Napne (Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Educacionais Específicas), dispondo de equipe multiprofissional e serviços educacionais 

especializados. Tal modelo, concebido e estruturado pela Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará, instituição criada em período posterior à UFABC (Lei nº 12.824, de 5 de junho 2013), conta com 

a liderança de uma professora doutora especialista em Educação Especial que é dirigente da área 

voltada para implementar as ações educacionais inclusivas. 
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A falta de efetivo Atendimento Educacional Especializado (AEE) pela UFABC gera impacto no 

rendimento pedagógico e na permanência estudantil. A oferta do AEE garante condições de acesso, 

participação e aprendizagem do PAEE. Nessa direção, cabe ao docente do AEE complementar a 

formação do estudante com conhecimentos e recursos específicos que eliminem barreiras 

impeditivas ou limitantes da participação com autonomia e independência nas turmas do ensino 

regular.  

O AEE permite, por exemplo, que estudantes com deficiência visual possam aprender a utilizar 

Tecnologia Assistiva garantindo sua autonomia e independência. O mesmo se aplica para estudantes 

Surdos, para quem o AEE é espaço de aprendizagem de Libras como primeira língua e da Língua 

Portuguesa como segunda, na modalidade escrita - o que justifica o trabalho linguístico diferenciado 

e a divisão em dois Núcleos distintos. Por outro lado, a incidência na UFABC de estudantes com altas 

habilidades/superdotação permanece desconhecida. Em decorrência, não se efetiva a aceleração de 

sua trajetória e o ajuste da grade para conclusão em menor tempo, o que poderia ser feito, por 

exemplo, por meio de disciplinas cursadas nos Programas de Pós-Graduação.  

 Cabe, portanto, insistir na indagação sobre como a ProAP tem oferecido o AEE. A 

contrapartida que o presente Plano de gestão oferece é a proposta de oferta institucional do AEE 

para o PAEE  por meio dos Núcleos cujo escopo será detalhado mais adiante. 

 Cabe também envolver a comunidade externa, na figura das escolas públicas regulares e 

bilíngues, a partir de: 

 a) ações de ensino por meio das quais universitários/futuros docentes poderão ter a 

oportunidade de implementar o conhecimento acumulado na área da educação especial e inclusiva 

e Libras no atendimento baseado em evidências para diminuição e, quando possível, eliminação das 

barreiras; 

 b) ações de pesquisa visando disseminar o uso de práticas pedagógicas e sociais baseadas 

em evidências e validadas nas escolas e universidades brasileiras;  

c) ações de extensão, ao devolver para a comunidade os conhecimentos produzidos, além de 

criar condições de formação continuada e envolvimento da família do PAEE; 

A inovação pode ser alcançada “a partir de uma gestão democrática e participativa” 

envolvendo a “contratação criteriosa de servidores, de forma que se tornem os protagonistas deste 

plano” assinala o PDI-UFABC (2013-2022: p.XVI).  Nessa direção, a aglutinação de diferentes 

servidores que integram o quadro técnico da UFABC poderá compor a equipe multiprofissional e 

interdisciplinar necessária para proposição do Núcleo. Como modelo, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte e a Universidade Federal da Grande Dourados que oferecem serviços de Educação 

Especial e Inclusiva autônomo, documentaram em suas publicações a atuação interdisciplinar entre 

servidores e representantes da sociedade civil, para acompanhar e intervir a trajetória acadêmica do 

PAEE.  

A revisão da ProAP com recursos adequados permitirá o atendimento baseado em evidências 

para o PAEE, bem como espaço de pesquisa e publicação de resultados em torno de uma política 

de permanência estudantil na UFABC, por meio do AEE e da Consultoria Colaborativa, junto aos 

https://tinyurl.com/deTODESparaTODES


Chapa  UFABCdeTodesparaTodes: Renovação por + Transparência, Diálogo e Inclusão 

Facebook: Detodesparatodes    Instagram: deTODES_paraTODES 

Youtube: https://tinyurl.com/deTODESparaTODES  Site:detodesparatodes.com.br  40 

docentes responsáveis pelas disciplinas. O trabalho articulado e interdisciplinar entre docente 

responsável pela disciplina (obrigatória, opção limitada ou opção livre), docente especializado e 

demais profissionais interdisciplinares (psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes sociais, terapeutas 

ocupacionais) configura um campo fértil para efetivação do processo inclusivo na UFABC, ao 

assegurar o caráter interdisciplinar e colaborativo. 

Por fim, a proposta do Núcleo está fundamentada em uma perspectiva abrangente sobre o 

processo inclusivo, a partir da dimensão biopsicossocial, com o propósito de garantir condições que 

antecedem  entrada à UFABC, como a transição entre o ensino médio e o ingresso na universidade, 

a permanência por meio de ações pedagógicas e psicossociais destinadas diretamente ao PAEE. 

Trata também de ações destinadas aos agentes educacionais envolvidos no processo como 

servidores, técnicos administrativos, terceirizados, discentes com e sem deficiência, transtorno e 

talentos e comunidade externa à universidade. Voltam-se, ainda para a finalização do processo de 

formação e o horizonte de transição entre universidade e mercado de trabalho, efetivando apoio para 

condições laborais de emprego e empregabilidade. 

 

Plano de Metas 

• Continuidade e ampliação do fomento da assistência estudantil, por meio do Auxílio 

Acessibilidade, Monitoria Inclusiva e retomada do projeto de Coordenação da Monitoria Inclusiva;  

• Transparência e otimização do uso de Tecnologia Assistiva disponível no acervo do Núcleo de 

Acessibilidade, por meio de programa de empréstimo e monitoramento do impacto de uso no 

rendimento pedagógico de estudantes; 

• Elaboração, monitoramento e avaliação do Planejamento Educacional Individualizado (PEI), 

conforme demanda individual de estudantes;  

• Oferta e avaliação dos resultados do Atendimento Educacional Especializado (AEE), conforme 

demanda estudantil, por meio de ações extraclasse e pelo ensino colaborativo/coensino em 

parceria com docente especializada e Monitoria Inclusiva; 

• Pretende-se por meio do coensino garantir a formação continuada de docentes da UFABC, 

visando disseminar atitudes sociais favoráveis ao processo inclusivo; 

• Oferta e avaliação da consultoria colaborativa junto aos docentes responsáveis pelas disciplinas; 

• Oferta, monitoramento e avaliação da saúde mental do público-alvo da educação especial; 

• Oferta, monitoramento e avaliação de estratégias de Emprego com apoio para garantir a transição 

do público-alvo da educação especial para o mercado de trabalho, tanto no nível de estágio 

remunerado, quanto na conclusão dos estudantes para inserção no mercado competitivo; 

• Oferta, monitoramento e avaliação de estratégias para a transição entre ensino médio público e 

UFABC do PAEE, por meio da parceria escola e universidade; 
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• Envolvimento da sociedade civil, principalmente de pessoas com deficiência, transtornos e altas 

habilidades/superdotação e escolas públicas da região metropolitana na tomada de decisão das 

ações inclusivas, como forma de garantir a gestão democrática e participativa; 

 

Ações e Estratégias 

• Formação continuada da monitoria inclusiva para atuação qualificada que favoreça a autonomia 

e independência do público-alvo da educação especial, a despeito de práticas segregacionistas 

e assistencialistas no contexto da sala de aula; 

• Articular com os grupos de pesquisa da UFABC apoios para suprir as demandas específicas de 

cada área, assim como articular junto aos coletivos e entidades representativas para tomada de 

decisão; 

• Programa de uso e avaliação pedagógica de Tecnologia Assistiva que a UFABC já dispõe em 

seu acervo, por meio de uma parceria sólida com o Núcleo de Tecnologia Assistiva, situado no 

campus de SBC; 

• Elaborar, monitorar e avaliar os resultados do PEI e garantir por meio do planejamento 

pedagógico colaborativo a formação continuada de docentes da UFABC na área da Educação 

Especial e Inclusiva; 

• Elaborar, executar e avaliar o Plano de AEE, por meio do PEI; 

• Programar, acompanhar e avaliar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos 

e de acessibilidade no AEE, na sala de aula, laboratórios e nos demais ambientes universitários; 

• Produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, considerando as necessidades 

educacionais específicas e os desafios vivenciados no ensino comum, a partir dos objetivos e das 

atividades propostas no currículo; 

• Estabelecer a articulação com os professores da sala de aula comum e com demais profissionais 

necessários para discussão de cada demanda estudantil. 

• Orientar o PAEE e profissionais envolvidos sobre os recursos pedagógicos, de acessibilidade e 

de Tecnologia Assistiva utilizados pelo estudante de forma a ampliar suas habilidades, 

promovendo sua autonomia e participação; 

• A consultoria colaborativa ocorrerá por meio de trabalho articulado interdisciplinarmente entre 

docente responsável pela disciplina - obrigatória, opção limitada ou opção livre), docente 

especializado e demais profissionais interdisciplinares (psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes 

sociais, terapeutas ocupacionais;  

• Os programas de consultoria colaborativa serão fundamentados no Desenho Universal para 

Aprendizagem tendo práticas abrangentes e diferenciadas para toda a sala de aula e quando 

necessária, práticas personalizadas e individuais para o PAEE, que serão documentadas no 

referido PEI; 

https://tinyurl.com/deTODESparaTODES


Chapa  UFABCdeTodesparaTodes: Renovação por + Transparência, Diálogo e Inclusão 

Facebook: Detodesparatodes    Instagram: deTODES_paraTODES 

Youtube: https://tinyurl.com/deTODESparaTODES  Site:detodesparatodes.com.br  42 

• Programa de Treinamentos de Habilidades Sociais e apoio/suporte psicossocial. Para tal, será 

feito o acompanhamento pedagógico do PAEE matriculado na UFABC e a participação neste tipo 

de ação; 

• Oferta, monitoramento e avaliação de estratégias de Emprego com apoio, por meio de orientação 

profissional e análise de cargos disponíveis das instituições laborais parceiras do projeto que 

disponibilizam vagas de estágio remunerado e não remunerado. Os apoios serão sistematizados 

e monitorados em conjunto com a instituição laboral e rendimento pedagógico; 

• Continuidade e ampliação de programas extensionistas como UFABC para Todos e  Escola 

Preparatória e os programas de pesquisa de Iniciação Científica Júnior envolvendo 

diretamente o PAEE das escolas públicas, além de garantir o seu protagonismo nas ações; 

• Envolvimento da sociedade civil e protagonismo do PAEE, sobretudo de instituições educacionais 

públicas e filantrópicas para tomada de decisão das ações inclusivas, para garantia da gestão 

democrática e participativa. 

 

 

Núcleo de Educação de Surdos e Libras 

Realidade da UFABC e Plano de Metas 

 

Atualmente, o Núcleo de Acessibilidade da Proap  não dispõe  de profissionais especializados 

em educação especial e inclusiva ou em Atendimento Educacional Especializado, contando apenas 

com a referência dos intérpretes de Libras para suprir a demanda do público alvo da educação 

especial. Segundo a LDB 9394/1996, entende-se no grupo de público alvo da educação especial 

"educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação", demandando "professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 

para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a 

integração desses educandos nas classes comuns". Observa-se, contudo, que a atual equipe técnica 

do núcleo de acessibilidade da UFABC não atende a tais requisitos, seja pela ausência de 

profissionais especializados e capacitados, seja pela ausência do serviço de atendimento 

educacional especializado. 

Importa salientar que o Decreto 5626/2005 diferencia a formação e atuação profissional de 

tradutores e intérpretes de Libras/Português e dos professores responsáveis pelo atendimento 

educacional especializado de surdos, que inclui entre outras atividades o ensino de Libras como 

primeira língua e português como segunda língua, serviços que atualmente estão indisponíveis na 

UFABC.  

Diante do exposto, a proposta de um Núcleo de Educação de Surdos e Libras visa atender 

de forma integral estudantes surdos, seja na tradução e interpretação de Libras-português, bem como 

em suas necessidades educativas bilíngues. Para tanto, considera-se a Lei 10.436/2002 e sua 

regulamentação via decreto n. 5625/2005, bem como o disposto no capítulo V-A da Lei de Diretrizes 
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e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9394/1996 (inclusão da  Lei nº 14.191, de 2021), mediante 

reconhecimento institucional da Língua Brasileira de Sinais como sistema linguístico e não como 

recurso de acessibilidade, tal como ocorre atualmente na ProAP.  

Além disso, em consonância com a LDB, as ações envolvendo as comunidades de pessoas 

surdas usuárias da Libras devem ser diferenciadas. Em consequência, "os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos surdos, surdo-cegos, com deficiência auditiva sinalizantes, surdos com 

altas habilidades ou superdotação ou com outras deficiências associadas materiais didáticos e 

professores bilíngues com formação e especialização adequadas, em nível superior" (Art. 60-B da 

LDB). Conforme Art. 60-A, entende-se, portanto, a educação bilíngue para surdos como um direito 

desde a educação infantil estendendo-se ao longo da vida (LDB 9394, 1996). 

Evidentemente uma pessoa surda pode requerer intervenção educacional especializada, 

porém é fundamental analisar cada caso individualmente e propor ações de ensino de língua, a 

despeito da literatura supracitada na área educacional especializada. Considerando “as constantes 

e rápidas mudanças na sociedade e na tecnologia” (PDI – UFABC, 2013-2022), uma forma de validar 

institucionalmente a Libras enquanto língua pode ser por meio de ações inclusivas que forneçam 

autonomia ao trabalho de servidores especialistas na área.  

Para demonstrar como as universidades estão lidando com as ações de Libras, proposta 

adotou os seguintes parâmetros: criação do Departamento de Língua de Sinais da Universidade 

Federal da Paraíba,  Coordenadoria de Libras da Universidade Federal de Santa Catarina, Seção de 

Tradução e Interpretação de Língua de Sinais e Língua Portuguesa da Universidade Federal de São 

Carlos. A construção dessa realidade só foi possível no momento em que se tornaram coordenadoria, 

pois com autonomia o organograma pode ser construído, o regimento seguido e as atribuições 

divididas de maneira igualitária, sem onerar qualquer servidor. 

Mediante a experiência acumulada com as descrições do fluxo de trabalho das universidades 

citadas, acredita-se que por meio de uma proposta inclusiva de gestão da ProAP seja possível 

atender as demandas reprimidas na UFABC, acerca do número de intérpretes disponíveis para as 

demandas de Libras nas ações de ensino (graduação e pós-graduação), pesquisa e extensão. 

Plano de Metas 

• Fortalecimento da Libras como língua no contexto institucional da UFABC; 

• Gestão democrática para o serviço de tradução e interpretação libras-português, com indicação 

de membros da equipe para mandato anual; 

• Planejamento das atividades dos Tilsp com prioridade para atendimento de atividades didáticas 

do (a) discente; 

• Melhorar e tornar mais transparente a administração de recursos, visando a contratação de 

profissionais capacitados e especializados e também os recursos necessários para estudantes 

desenvolvimento e aprimoramento de estudantes surdo; 
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• Contratação do Zoom para estudantes surdos em substituição a situação atual - acesso  bancado  

com recursos  pessoais de coordenador da pós-graduação (a solicitação não havia sido  atendida 

pela Proap até o final de 2021); 

• Acompanhamento das solicitações feitas aos setores, fiscalizando chamados não atendidos e 

buscando alternativas para evitar tal recorrência; 

• Desburocratizar solicitações de tradução/interpretação em Libras. Frequentemente o Núcleo tem 

burocratizado os chamados, tal como pedir para o docente transcrever os vídeos orais das aulas, 

enviando o vídeo junto com o texto, para depois serem traduzidos para a Libras (e esse tempo 

de transcrição de aulas de uma ou duas horas tarefa contraproducente no âmbito das atribuições 

docentes); 

• Incentivar e promover formação para os profissionais envolvidos, garantindo orientações na área 

específica da Libras, bem como para atuação em contexto educacional, buscando soluções em 

equipe para melhoria dos serviços prestados. 

• Oferta de atendimento educacional especializado para surdos com previsão de ensino de libras 

como primeira língua, de português escrito como segunda língua (podendo ser ampliado para 

inglês escrito como língua adicional) e de orientação e formação para professores e 

coordenadores de curso da UFABC para atuar com singularidades linguísticas e educativas de 

estudantes surdos  - valorização de pedagogia visual, estratégias facilitadoras de comunicação, 

estratégias de avaliação adequadas e em consonância com o ordenamento jurídico nacional; 

• Aproximação das demandas da comunidade interna e externa da UFABC diante de questões 

concernentes à educação de surdos e Libras; 

 

 

Estratégias e Ações 

 

• Criação de um núcleo de educação de surdos e Libras, dividido em ações de ensino e de 

tradução-intepretação; 

• Desvincular Libras do núcleo de acessibilidade e construir um local que congregue profissionais 

da área da educação especial; 

• Profissionalização do Atendimento Educacional Especializado (AEE) para pessoas com 

transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e deficiência visual, 

intelectual, mental e física, como prevê o ordenamento jurídico. Atualmente, os únicos 

funcionários especializados do núcleo de acessibilidade são intérpretes de Libras, muitas vezes 

realocados para atender alunos com deficiência em suas necessidades de locomoção ou higiene 

com desvio de suas funções que são essencialmente linguísticas; 

• Criação da Divisão de Tradução e Interpretação em Libras, seguindo modelos de universidades 

que reconhecem Libras como língua ( Unicamp, UFPB, UFRGS);  
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• Construção e aprovação do Regimento dos Tradutores e Intérpretes de Libras-Português (Tilsp) 

da UFABC. Trabalho intenso e exaustivo nessa direção foi realizado em 2019 pelas professoras 

de Libras e de educação inclusiva e contribuições dos intérpretes de Libras. Encaminhado para 

a atual gestão da Proap, não houve deferimento ou retorno sobre a proposta em evidente descaso 

pelo esforço empenhado; 

• Criar encontros periódicos com a equipe Tilsp para identificar desafios e buscar soluções, 

incentivando a gestão democrática, a eleição de prioridades no serviço, a otimização no 

gerenciamento e acompanhamento das tarefas, bem como a indicação de uma gestão feita pelos 

próprios TAs, sob mandato anual; 

• Ampliação do programa de monitoria inclusiva e auxílio acessibilidade para pós-graduação, 

melhorando o atendimento de discentes surdos que atualmente ficam frequentemente 

desassistidos.  

• Assegurar o direito de acesso dos alunos na pós-graduação ao programa, o que não se restringe 

a mera previsão de reservas de vagas. Como exemplo, em novembro de 2021, o PPG-INOV não 

conseguiu intérprete de Libras para a entrevista de uma candidata surda em seu processo 

seletivo. Recorrentemente também não foram atendidos pedidos de interpretação de Libras para 

reuniões de orientação ou de trabalhos em grupo com outra discente surda. 

• O Núcleo de Educação de Surdos e Libras fomentará formação para monitoria inclusiva, 

docentes, coordenações  de cursos e demais interessados da comunidade interna e externa para 

o atendimento de pessoas surdas, incentivando atividades de extensão e iniciação científica na 

área. 

• Construção e apoio para desenvolvimento de materiais didáticos bilíngues para surdos a partir de 

atividades de extensão, monitoria, iniciação científica e/ou de pesquisas da pós-graduação na 

área; 

• Construção de programa de atendimento educacional especializado para surdos com a 

contratação de profissionais, monitoria inclusiva, extensão em parceria com a rede municipal, 

vínculo de pesquisas de graduação e pós-graduação; 

• Promoção de eventos, cursos, workshops, oficinas, rodas de conversa, entre outras ações para 

promoção do diálogo entre a comunidade interna e externa verificando demandas e buscando 

soluções; 

• Promoção de avaliação contínua dos serviços prestados pelo núcleo de educação de surdos e 

libras, visando identificar pontos de melhoria na equipe e prestação dos serviços; 

 

Núcleo de Ações Afirmativas    

Como apontado anteriormente, a formação histórica da sociedade brasileira engendrou 

diferentes tipos e formas de discriminação, preconceito estrutural e violência que afetam grupo 

específicos, considerados como vulneráveis, tais como: LGBTQIA+, pretos, pardos, indígenas, 
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refugiados, pessoas com deficiência (PcD), dentre outros. Em tal contexto, cabe ao sistema 

educacional liderar o enfrentamento das várias formas de discriminação e exclusão existentes.  

Nessa direção, o Núcleo de Ações Afirmativas será responsável por propor, implementar, 

acompanhar, monitorar e analisar com ações e políticas afirmativas amplas, que não se restrinjam 

apenas ao apoio financeiro, para enfrentar e combater a exclusão, desigualdades, e vulnerabilidades 

e preconceitos gerados pelos marcadores sociais da diferença - gênero, raça, classe, sexualidade e 

deficiência. Tal atuação deve considerar os quatro segmentos que compõem a UFABC - discentes, 

docentes, TAs e Terceirizados (as) como também a comunidade externa e o entorno da instituição. 

Caberá ao Núcleo também propor e implementar ações afirmativas e mecanismos para 

melhoria da qualidade de vida da comunidade UFABC.  

 

Plano de Metas  

 

● Trabalhar de modo sincronizado, integrado e conectado com os coletivos da UFABC, 

tais como Primavera, Prisma, Coletivo de Mães e Pais da UFABC, Vozes, Coletivo 

Feminista Negro Marielle Franco, e demais que sejam criados, além do Núcleo de 

Gênero para propor ações institucionais; 

● Priorizar a destinação de recursos para permanência dos alunos na UFABC; 

● Assegurar a utilização de recursos do Plano Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES); 

● Buscar recursos por meio de convênios com Fundações, órgãos de Fomento, 

Emendas Parlamentares, Poder Públicos e Setor Produtivo;  

● Concretizar e aprimorar políticas afirmativas que, normatizadas pelos conselhos, 

ainda funcionam de forma inadequada; 

● Implementar Política de Equidade de Gênero e Étnico-Racial para toda UFABC, 

inclusive editais de Terceirizados (as); 

● Criar e cultivar ambiente institucional livre de preconceito e discriminação de modo a 

viabilizar a percepção de acolhimento e pertencimento dos grupos minoritários e ou 

vulneráveis; 

● Fomentar a solidariedade e o respeito mútuo entre os diferentes, bem como a 

equidade e a cidadania; 

● Propor, implementar, consolidar e monitorar ações afirmativas para a diversidade 

sexual e de gênero na UFABC; 

● Buscar efetiva integração entre discentes, docentes e técnicos-administrativos em um 

ambiente de ensino, pesquisa e extensão de excelência; 

● Manter e ampliar as linhas de ação da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 

Políticas Afirmativas (Proap) por meio de bolsas e auxílios socioeconômicos; proteção 

e promoção dos Direitos Humanos; apoio às pessoas com deficiência; subsídio à 

alimentação nos Restaurantes; 
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● Consolidar a UFABC como instituição inclusiva que acolhe e atende as demandas de 

das populações historicamente oprimidas, como mulheres e pessoas LGBTQIA+; 

● Adotar medidas que promovam a integração dos trabalhadores (as) terceirizados com 

a Universidade e previsão contratual para que participem de cursos, debates e outras 

atividades, sem prejuízo das atividades laborais; 

● Apoiar a implantação e o monitoramento das ações previstas no Plano de Trabalho do 

Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos 

Direitos Humanos na UFABC, iniciativa federal de promoção da Educação em Direitos 

Humanos no Ensino Superior; 

 

 

Ações Estratégicas  

 

● Buscar o diálogo com as prefeituras visando a oferta de creche integral no entorno da 

Universidade;  

● Aprovar a monitoria inclusiva para discentes de pós-graduação. É inaceitável que 

apenas os alunos de graduação possam contar com um monitor inclusivo e que os 

alunos de pós-graduação com deficiência não sejam apoiados no acesso, 

permanência e conclusão do curso;  

● Combater o preconceito e exclusão dentro da UFABC por meio de políticas e ações 

de esclarecimentos, rodas de conversa, debates e treinamento criando um ambiente 

acolhedor aos grupos minoritários e ou vulneráveis; 

● Criar formas de acolher e agilizar denúncias de preconceito e discriminação, 

implementando política “Contra o engavetamento de denúncias”; 

● Enfrentar e combater o machismo, a misoginia, a LGBTQIA+fobia e outras formas 

de discriminação contra as mulheres e as pessoas LGBTQIA+ da UFABC; 

● Promover a visibilidade para diversidade de gênero, identidade de gênero e 

orientação sexual, com vistas à superação do sexismo; 

● Apoiar e incentivar ações, projetos e programas que contribuam para a equidade de 

gênero e empoderamento de mulheres e pessoas LGBTQIA+; 

● Promover discussões sobre população LGBTQIA+, igualdade de gênero e direitos 

das mulheres nas diversas instâncias acadêmico-administrativas da UFABC; 

● Garantir aplicação da Portaria da Reitoria nº 261 de 2017 que regulamenta o uso de 

banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero na UFABC, 

conforme o gênero que pessoas travestis ou transexuais se reconhecem, não 

devendo ser imposto o uso deste ou daquele, conforme o sexo biológico, mas 

respeitada a escolha de acordo com a identidade de gênero; 
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● Proporcionar atendimento humanizado e qualificado em todos os setores que 

possam ser acessados pelas mulheres e pessoas LGBTQIA+, sobretudo em 

situação de violência dentro da Universidade; 

● Veicular, nas mídias e expor nos espaços físicos da UFABC, publicidade, assim 

como produzir material informativo a ser distribuído que trate sobre gênero, 

identidade de gênero e diversidade sexual para conscientização da comunidade 

interna e externa; 

● Construir ações que possam gerar apoio às mulheres e à população LGBTQIA+, por 

meio da constituição de espaços de referência no interior da Universidade; 

● Incentivar a introdução de conteúdos nos componentes curriculares da graduação e 

da pós-graduação, que debatam a diversidade sexual e de gênero, com o objetivo 

de desconstruir os preconceitos e discriminações que sofrem as mulheres e as 

pessoas LGBTQIA+; 

● Produzir e difundir informações no campo do ensino, pesquisa, extensão, cultura e 

gestão sobre as temáticas gênero, identidade de gênero, diversidade sexual e 

questões ligadas a dignidade e direitos das mulheres e da população LGBTQIA+, 

como ferramentas fundamentais para promoção de respeito e igualdade;  

● Levantar, produzir e difundir dados sobre violações de direitos das mulheres e das 

pessoas LGBTQIA+ na Universidade e nos municípios do Grande ABC; 

● Instituir serviços contra toda forma de violência, assédio moral, sexual e outras 

formas de discriminação que afetam as mulheres e a população LGBTQIA+;  

● Articular com instâncias externas, públicas e privadas, parcerias para a promoção 

do respeito à diversidade de gênero e sexual, com foco no combate à violência, 

discriminação e preconceito contra as mulheres e pessoas LGBTQIA+; 

● Articular com as instituições de ensino públicas e privadas localizadas nos 

municípios do Grande ABC, parcerias nos campos de ensino, pesquisa e extensão 

e cultura que visem a promoção do respeito à diversidade de gênero e sexual, com 

foco no combate à violência, discriminação e preconceitos contra as mulheres e 

pessoas LGBTQIA+; 

● Construir iniciativas e parcerias com organizações e movimentos sociais com vistas 

à promoção de estudos e ações sobre as desigualdades de gênero, equidade de 

gênero e direitos das mulheres e pessoas LGBTQIA+; 

● Criar Comissão Permanente de Acompanhamento da Política de Diversidade Sexual 

e de Gênero composta por representantes dos diferentes segmentos da 

Universidade; 
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● Implementar e incentivar ações esportivas, de saúde coletiva e antiestresse que 

promovam a qualidade de vida da comunidade da UFABC; 

● Tornar o ambiente institucional e acadêmico da UFABC mais receptivo e acolhedor à 

diversidade;  

● Promover equilíbrio de gênero na composição de todos os cargos de livre indicação, 

principalmente pró-reitorias e posições de relevo para a Universidade; 

● Fomentar nos editais e contratos de prestação de serviço e de parcerias a equidade 

de gênero no processo de escolha de profissionais que atuarão na UFABC;  

● Fomentar nos editais e contratos de prestação de serviço e parcerias oferta de 

formação prévia e continuada em diversidade sexual e gênero para trabalhadores 

(as) terceirizadas e parceiras que atuem profissionalmente na UFABC; 

● Fomentar ações para adoção de linguagem inclusiva nos documentos de todos os 

órgãos da universidade; 

● Orientar a comunidade acadêmica quanto à necessidade de acolhimento de 

discentes mães e pais e das próprias crianças; 

● Orientar os profissionais do setor sobre situações de assédio e perseguição, contexto 

recorrente nesse espaço; 

● Criar plano operacional para a execução das demandas elencadas na Política de 

Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFABC em constante diálogo com 

as políticas de permanência estudantil; 

● Construir instrumento de mapeamento e avaliação da Política de Ações 

Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFABC, em que se identifiquem a 

concepção e compreensão das ações afirmativas entre discentes e o corpo 

docente e técnico-administrativo, e cujos resultados das pesquisas sejam 

acessíveis e divulgados à comunidade; 

● Criar plano operacional para execução das demandas elencadas na Política de 

Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade da UFABC em constante diálogo com 

as políticas de permanência estudantil; 

● Fortalecer ações junto à ProGrad para acolhimento e acompanhamento do 

desempenho acadêmico de estudantes ingressos por políticas de ações 

afirmativas; 
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3.6. Gestão de Pessoas 

 

A Universidade é um ambiente orgânico sustentado essencialmente pela relevante pluralidade 

de pessoas que a compõem. Sendo um espaço privilegiado de convivência, é capaz de propiciar uma 

infinidade de interações entre servidores (as) docentes e técnico-administrativos, estudantes, 

pesquisadores (as) e os (as) trabalhadores (as) de empresas terceirizadas que aqui prestam serviços, 

além dos inúmeros visitantes diários. 

Ao passo que é imprescindível garantir e reforçar as políticas de permanência, qualidade de 

vida e formação acadêmica para estudantes nos diferentes níveis de ensino e populações 

(LGBTQIA+, negra, indígena e quilombola, refugiados e de pessoas com deficiência), é preciso 

direcionar um olhar especial para trabalhadores (as) que garantem o funcionamento da instituição. 

  No atual contexto político, observa-se uma campanha difamatória da imagem do 

servidor público veiculada por diferentes mídias e, ao mesmo tempo, no âmbito administrativo, uma 

série de ataques sistemáticos que objetivam a retirada de direitos. Nesse cenário, realizar a efetiva 

gestão de pessoas no setor público é um grande desafio dada a estrutura burocrática do Estado, 

caracterizada pela rigidez legal e pelo aspecto patrimonialista de controle e também, ao mesmo 

tempo, garantir a política de valorização e desenvolvimento de pessoas capaz de atender as 

especificidades de cada carreira.     

Entendemos que a gestão de pessoas deva ocorrer por meio da participação, do envolvimento 

do corpo de servidores na gestão, seja no desenvolvimento das carreiras, capacitação e qualificação 

para competências essenciais para o trabalho, seja pelo aprimoramento cultural, social, educacional, 

entre outras possibilidades.  A  emergência da maior crise sanitária global em mais de um século, 

em virtude da pandemia de vírus Sars-CoV-2, impulsionou a criação de espaços de trabalho 

alternativos, como o regime de teletrabalho/home-office, que permitiu aos servidores o cumprimento 

de suas funções a partir do ambiente doméstico.  

Trata-se, contudo, de situação emergencial, sendo imprescindível promover e assegurar 

formas de trabalho adequadas, que equacionem a qualidade na prestação de serviço e a qualidade 

de vida dos (as) servidores (as) envolvidos (as). Um exemplo são as atividades que demandam o 

regime de turnos ou escalas, com jornadas de 30 horas semanais para os TAs, a fim de assegurar a 

manutenção das atividades contínuas na universidade. No âmbito organizacional e estratégico, é 

necessário, ainda, planejar e implementar ações voltadas para a valorização de servidores (as) e 

trabalhadores (as) em situação de terceirização, que promovam a qualificação e capacitação, bem-

estar, qualidade de vida e melhoria das condições de trabalho.  

Nesse sentido e para assegurar a transparência e autonomia dessas ações, entendemos  

necessário estabelecer um canal aberto de diálogo com a Comissão Permanente do Pessoal Docente 

(CPPD), o Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal (CCQP), a Comissão Permanente de 

Apoio à Flexibilização de Jornada (CAF), a Comissão Interna de Supervisão (CIS) do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE), a Comissão de Políticas 

Afirmativas (CPAf) e a Comissão Permanente de Acessibilidade (CoPA), reconhecendo os trabalhos 

https://tinyurl.com/deTODESparaTODES


Chapa  UFABCdeTodesparaTodes: Renovação por + Transparência, Diálogo e Inclusão 

Facebook: Detodesparatodes    Instagram: deTODES_paraTODES 

Youtube: https://tinyurl.com/deTODESparaTODES  Site:detodesparatodes.com.br  51 

empreendidos na defesa do valor da diversidade e da inclusão, do preparo de lideranças, incentivo a 

uma cultura de pertencimento que tenha o diálogo, a tolerância e o respeito como princípios 

estruturantes. E, além disso, incentivar ações que garantam a segurança - física, psicológica e 

emocional - como fundamento essencial para possibilitar o estímulo à criatividade e à inovação. 

 As questões conjunturais, aliadas às pressões e demandas cotidianas da vida universitária, 

quando não articuladas com o devido cuidado e de maneira transparente, podem impactar 

negativamente a saúde física e mental e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. Urge, 

portanto, fomentar a discussão e implementação de medidas de suporte à comunidade lideradas pela 

Superintendência de Gestão de Pessoas (SUGEPE) que sejam capazes de fortalecer os mecanismos 

e instâncias institucionais que norteiam as relações de trabalho na UFABC.  

  Nessa direção, as ações propostas no âmbito da gestão de pessoas da UFABC devem 

congregar metas e ações estratégicas que possibilitem avançar em três importantes níveis: a 

valorização e o desenvolvimento humano e profissional, o fortalecimento dos instrumentos e 

instâncias de gestão de pessoas e a qualidade de vida no trabalho. 

 

Plano de Metas e Ações Estratégicas 

 

O Plano toma como premissa básica a valorização, o desenvolvimento e aprimoramento 

humano e profissional visando a qualidade devida e a retenção de talentos na universidade. 

Nessa direção, propõe: 

a) Criar ações de desenvolvimento e programas de capacitação continuada, de modo 

particular, em gestão, liderança e respeito às diversidades; 

b) Propor capacitação específica de servidores orientada ao desenvolvimento de 

competências de liderança, que seja acessível e extensivo aos discentes que ocupem 

posições de liderança nas entidades estudantis e comunitárias e trabalhadores 

terceirizados que assumam posições de liderança de suas equipes de trabalho; 

c) Propor ao CCQP a criação de grupo de trabalho interdisciplinar entre ProEC, ProPG 

e SUGEPE para estudar mecanismos de estímulo à qualificação de servidores (as) 

técnicos administrativos em programas de pós-graduação lato e stricto sensu 

(especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado) oferecidos pela universidade; 

d) Valorizar e incentivar a participação de servidores técnico-administrativos em ações, 

atividades e projetos de colaboração conjunta em ensino, pesquisa, extensão e 

inovação; 

e) Incentivar a implementação de políticas e instrumentos institucionais uniformes para 

qualificação e capacitação de servidores (as) técnico-administrativos (as); 

f) Proporcionar treinamentos específicos para os servidores que atuam em áreas que 

utilizam ferramentas específicas desenvolvidas por entes externos à UFABC como, 

por exemplo, SIAPE, SICONV, Plataforma +Brasil, entre outros, em consonância com 

as disponibilidades atuais e futuras dessas ferramentas pelo Governo Federal. 
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Para o fortalecimento dos instrumentos de gestão de pessoas, de modo a  integrar as ações 

aos objetivos estratégicos da UFABC propõe 

g) Retomar, de maneira concreta, os instrumentos de Gestão por Competências 

previstos no PDI para: 

(i) efetuar o mapeamento de competências dos servidores para fomentar a 

criação de banco de talentos interno, baseado em um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes, com o objetivo de identificar o nível de 

qualificação (educação formal), o domínio de competências dos servidores 

(qualificação e aperfeiçoamento), suas preferências individuais em relação ao 

trabalho, bem como a percepção em relação ao suporte institucional para 

auxiliar a gestão na tomada decisões referentes à capacitação, qualificação, 

alocação e movimentação de servidores na estrutura organizacional; e  

(ii) realizar diagnóstico do dimensionamento da força de trabalho existente para 

reduzir as disparidades existentes, de modo a permitir a adequada alocação, 

movimentação e otimização dos servidores entre as áreas da universidade em 

conformidade com os seus perfis profissionais; 

h) Construir coletivamente, com apoio institucional, políticas e instrumentos eficazes 

que proporcionem transparência e legitimidade às ações de movimentação de 

servidores na universidade. Dentro dessa ação, propõe-se: 

(i) a realização de Editais internos de movimentação de pessoal periódicos para 

o preenchimento de vagas disponíveis nas áreas, em caso de vacância, bem 

como permitir aos servidores a possibilidade de manifestar interesse em 

alguma área da universidade, tornando o processo de movimentação de 

pessoas entre as unidades administrativas e acadêmicas mais transparente, 

isonômico e impessoal; e  

(ii) vincular as remoções e movimentações de servidores aos Editais internos com 

a devida transparência e processo para tal, sempre respeitando o 

dimensionamento da força de trabalho, evitando, assim, que ocorram 

desfalques nas áreas que façam a cessão de servidores, bem como garantir 

que áreas que comprovem extrema necessidade e urgência de pessoal não 

sejam negligenciadas; 

i) Estudar formas de recompor proporcionalmente o quantitativo de servidores da 

universidade, utilizando-se das regras definidas pela Portaria nº. 282/2020, alterada 

pela Portaria nº. 3.499/2021, e normativas complementares; 

j) Permitir a cessão e movimentação de servidores para órgãos externos, em casos de 

necessidade manifestada expressamente pela autoridade competente requisitante, 

mediante a reposição dos servidores cedidos; sendo que, na impossibilidade de 
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reposição imediata, realizar seleção de servidores externos para recompor a força de 

trabalho da UFABC; 

k) Requalificar os trabalhos da Comissão Permanente de Apoio à Flexibilização de 

Jornada (CAF), instituída pela Portaria da Reitoria nº. 259/2016, para discutir, de 

forma coletiva, com qualidade e apoio institucional, a manutenção e regulamentação 

do teletrabalho/home office na UFABC, sem que haja redução da remuneração dos 

servidores, utilizando-se como referência o Programa de Gestão, instituído pela 

Instrução Normativa nº. 65/2020, tendo por finalidade identificar medidas de inovação 

nos arranjos de trabalho, tanto em relação aos locais (presencial, teletrabalho e 

híbrido), quanto aos horários de execução (síncrono e assíncrono) como forma de 

manter os arranjos flexíveis de trabalho para além da pandemia. Importante destacar 

que várias instituições implementam com experiências de sucesso o trabalho remoto, 

dentre elas órgãos públicos dos Poderes Executivo e Judiciário como, por exemplo, 

o Ministério da Economia, Justiça Federal e a Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), entre outros; 

l) Atualizar o processo de avaliação de desempenho dos servidores, adequando-o à 

realidade atual da universidade, bem como garantir que seja realizado de forma 

impessoal e isonômica, assegurando que os servidores possam avaliar 

adequadamente seus subordinados, assim como os subordinados possam avaliar 

adequadamente seus superiores, evitando possíveis conflitos e o não atendimento 

às disposições legais; 

m) Apoiar os trabalhos realizados pela CAF para a flexibilização da jornada de trabalho 

em 30 horas semanais, sem redução da remuneração, para os servidores TAs, tendo 

em vista o Decreto n° 1.590/1995, alterado pelo Decreto nº 4.836/2003; 

n) Institucionalizar, via Conselho Universitário, o CCQP, a CAF e a CIS, reconhecendo 

a importância de prover autonomia institucional para esses importantes orgãos 

deliberativos que regem a carreira dos servidores técnico-administrativos; 

o) Criar mecanismos de mediação e conciliação de conflitos para a solução amigável de 

problemas relacionados à gestão de pessoas; evitar o uso das denúncias anônimas 

encaminhadas à Corregedoria Seccional da UFABC para mitigar os efeitos da 

judicialização de problemas e questões que poderiam ser resolvidos de forma 

amigável no âmbito da UFABC. 

 

Em relação a Qualidade de vida no trabalho, tendo em vista  o bem-estar físico, psíquico e 

emocional da comunidade universitária, incluindo servidores (as), estudantes e trabalhadores (as) 

em situação de terceirização, a interação social, com atuação efetiva, integridade ética e 

culturalmente sensível, a fim de combater o assédio físico, moral ou sexual, favorecendo a promoção 

da igualdade racial e de gênero, o respeito à diversidade sexual e às diferenças culturais, sociais, 

religiosas, propõe as seguintes ações: 
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p) Criar programas que fomentem, de forma integrada e contínua, a qualidade de vida, 

a promoção da saúde (física e psicológica), da satisfação em relação ao trabalho, 

redução de riscos, prevenção de acidentes e doenças, inclusive com a melhoria das 

condições de trabalho e organização das atividades; 

q) Fomentar a cultura do pertencimento, com ações que valorizem o diálogo construtivo 

por meio do Programa Reitoria para além do gabinete; 

r) Manter e avançar, em diálogo entre PROAD e PU, a previsão de cláusulas em futuros 

contratos de prestação de serviços de empresas terceirizadas que permitam melhorar 

os espaços e as oportunidades de acesso das trabalhadoras e trabalhadores em 

situação de terceirização aos benefícios educacionais e sociais de capacitação, 

interação e acesso aos ambientes universitários, sem prejuízo de suas atividades 

laborais; 

s) Estabelecer um canal aberto de diálogo com os servidores e promover ações que 

estimulem o respeito e a tolerância no ambiente de trabalho; 

t) Produzir, em parceria com a PROAP, campanhas educativas para capacitar e orientar 

a comunidade universitária, utilizando linguagem clara, objetiva e estratégia de 

comunicação alinhada à abordagem de intervenção, que vise prevenir e enfrentar, de 

modo transversal, condutas e práticas de quaisquer natureza que se configurem em 

assédio, racismo institucional, discriminação de gênero, entre outras, a fim de 

promover o trabalho digno, saudável, seguro e sustentável e que promova a 

diversidade, inclusão e acessibilidade no ambiente laboral; 

u) Fortalecer, em conjunto com a Ouvidoria, Corregedoria Seccional e PROAP, os 

mecanismos institucionais de prevenção e combate ao assédio, de todas as formas 

de discriminação, para a promoção de política institucional de escuta, apoio 

institucional, acolhimento e acompanhamento às vítimas, inclusive em relação às 

empresas terceirizadas que atuam na UFABC, com atenção especial, para além da 

fiscalização da qualidade dos serviços prestados, na melhoria de cláusulas 

contratuais que garantam condições de trabalho dignas e respeito aos direitos 

humanos desses(as) trabalhadores(as), promovendo espaço para denúncia e 

instauração de processo de investigação de práticas desumanas ou antiéticas; 

v) Criar um programa de preparação para a aposentadoria do servidor, especialmente 

em virtude das alterações realizadas pela Reforma da Previdência, preparando 

servidoras e servidores para essa etapa da vida. O curso objetiva abordar temas 

como planejamento financeiro, pessoal e profissional, legislação previdenciária e a 

elaboração de projeto de vida. A aposentadoria pode trazer um sentimento de 

exclusão e solidão eventualmente conduzindo a quadros de depressão. Deste modo, 

preparar o servidor para esta etapa de vida é uma forma de reconhecimento pelos 

serviços prestados ao longo de sua trajetória profissional na UFABC; 
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w) Retomar as estratégias para a recepção de novos (as) servidores (as), ampliando o 

seu escopo e promovendo uma melhor ambientação e integração destes na 

universidade; 

x) Criar espaços de convivência para os servidores, em áreas que não são utilizadas 

nos campi, promovendo maior socialização e interação; 

y) Adequar os espaços de trabalho e seus mobiliários de forma apropriada, de acordo 

com recomendações dos órgãos técnicos de saúde e segurança no trabalho, no 

tocante aos aspectos de fisionomia, ergonomia e saúde no trabalho, visando 

promover o bem-estar, a diminuição de afastamentos laborais; 

z) Promover, em parceria com a PROAP, atividades de educação para a saúde 

relacionadas ao treinamento funcional e laboral que promovam campanhas 

institucionais de vacinação e de prevenção dos distúrbios musculoesqueléticos e 

osteomusculares relacionados ao trabalho (LER/DORT); incentivar atividades 

voltadas para o controle e prevenção do stress; fortalecer e sistematizar a oferta de 

práticas diversas voltadas à qualidade de vida e autocuidado que já acontecem de 

forma dispersa. 
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3.7. Comunicação com a Comunidade Externa e Interna  

Nos últimos dois anos, em razão da pandemia, as universidades federais vivenciaram um 

momento ímpar com a oportunidade de demonstrar para a sociedade a importância das pesquisas 

científicas realizadas nessas instituições e a necessidade de investimentos permanentes em 

pesquisa. A maior exposição das atividades de pesquisa e extensão permitiu a desejada aproximação 

com a sociedade e promoveu, ao mesmo tempo, a oportunidade de se contrapor aos ataques 

sistemáticos por parte de hordas extremadas e negacionistas que elegeram a universidade como 

alvo privilegiado da sanha destrutiva quer acometeu determinados segmentos sociais. 

 

Nesse cenário contraditório e conflagrado, propomos uma visão diferenciada para a 

Comunicação Institucional da UFABC, visando ampliar os compromissos e a relação com a 

sociedade. Especificamente, busca-se qualificar e aprimorar a comunicação interna para que seja, 

essencialmente, institucional e democrática. Trata-se, no caso, de reduzir a promoção da Reitoria e 

fortalecer o debate sobre os propósitos da Universidade, motivando e agregando sua comunidade 

propiciando a presença de mais atores possíveis na perspectiva de uma construção efetivamente 

democrática e coletiva.  

Defendemos, portanto, que práticas personalistas devem ser repensadas de modo a 

assegurar uma relação mais substantiva em termos da democracia interna e da renovação das 

lideranças institucionais.  

Nessa direção, as metas propostas são: 

 

• Criação de espaços de comunicação e debate efetivamente democráticos e que fomentem a 

construção coletiva de soluções; 

• Criação de mecanismos de resposta às demandas e dúvidas da comunidade, colocando a gestão 

à disposição para responder, esclarecer e dialogar sobre qualquer inquietação relacionada à 

UFABC; 

• Construção de uma comunicação inclusiva e acessível, onde todos serão contemplados e 

ninguém será excluído;  

• Construção de comunicação institucional assentada no interesse público da informação e não na 

autopromoção da gestão.  

 

Para alcançar tais metas, são propostas as seguintes ações: 

  

1. Resgate das Audiências Públicas sistemáticas com cronograma prévio e ampla divulgação; 

2. Assegurar as Audiências como espaço de construção coletiva e não apenas informativo; 

3. Transformar as Audiências Públicas em reuniões transparentes, de ampla discussão, onde 

a comunidade possa efetivamente apresentar problemas, críticas e sugestões; 
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4. Criação de canais para respostas e retorno às críticas e sugestões, conforme detalhado a 

seguir:  

a. Programa semanal, formato Podcast, denominado “Reitoria responde”: com temas 

semanais a serem abordados pela Gestão da UFABC - Reitoria, Pró-Reitorias e 

setores estratégicos;  

b. Os temas serão selecionados de acordo com as dúvidas enviadas pela comunidade 

universitária e/ou assuntos identificados pela Assessoria de Comunicação e Imprensa 

por meio do acompanhamento diário dos tópicos mais debatidos nos canais oficiais da 

instituição; 

c.  Não haverá temas proibidos ou censurados relacionados à Universidade Federal do 

ABC;  

d.  Para temas originados em debates, polêmicas e controvérsias no âmbito da UFABC, 

serão garantidos os argumentos sob diferentes ângulos, abordagens e a exposição 

transparente da posição institucional e a demarcação dos contraditórios; 

 

5. Aprimoramento das comunicações institucionais, visando uma comunicação verdadeiramente 

acessível e inclusiva:  

e. O objetivo é que ninguém seja excluído das comunicações institucionais. Para 

tanto, será elaborado Plano detalhado de reformulação, visando mapear as 

necessidades técnicas e de investimentos para uma comunicação 100% acessível 

e inclusiva; 

f. O Plano detalhará, além das necessidades, o cronograma para implantação e deve 

resultar em material orientador para toda a comunidade universitária. A inclusão 

será muito mais que discutir o acesso à Universidade, mas deverá ser praticada 

em seu dia a dia.  

 

6. Construção de comunicação estratégica pensada e construída por e para todos: 

g. Elaboração de uma Política de Comunicação que estabeleça atitudes, princípios e 

diretrizes para nortear a relação da Universidade com seus diferentes públicos, 

independente da gestão em exercício;  

h. A construção coletiva desse conjunto normativo com a participação de gestores, 

mas também, e principalmente, de representantes dos vários públicos internos e 

externos; 

i. Pautar sua elaboração pela transparência e colaboração, de modo a implantar uma 

comunicação institucional em que o foco seja a instituição e não a gestão; 

 

7. Criação da figura de Ombudsman da UFABC de modo a fomentar e assegurar visibilidade e 

transparência para a crítica institucional, aspecto precioso na cultura universitária.  Pretende-

se operacionalizar tal proposta da seguinte forma: 
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j. Mandato anual e independente atribuído a membro da comunidade incumbido de 

produzir reflexão crítica, periódica e sistemática, sobre os temas que afetam 

diretamente a UFABC; 

k. Os textos produzidos e assinados receberão destaque na página institucional da 

UFABC. Desta forma, o Ombudsman UFABC terá a oportunidade de contribuir 

para a construção de uma agenda coletiva de debates institucionais;  

 

8. Ampliação da transparência, divulgação de fluxos internos de circulação de informações, 

garantindo comunicação aberta e participativa, de modo a assegurar: 

l. Apropriação pela comunidade dos princípios, processos, fluxos, rotinas, normas e 

procedimentos que estruturam a comunicação institucional; 

m. Acesso amplo e detalhado dos canais e ferramentas de comunicação e formas de 

contribuição/sugestão.  

n. Reforçar na comunidade universitária perspectiva de construção coletiva da 

comunicação institucional de modo eficiente e eficaz, com o suporte técnico e 

qualificado da equipe da Assessoria de Comunicação e Imprensa; 

 

9. Aprimoramento das atividades comunicacionais externas visando aproximação com a 

sociedade por meio dos seguintes procedimentos: 

o. Ampliação do trabalho junto à imprensa regional, nacional e internacional e, 

também, da comunidade local;  

p. Retomada de atividades canceladas pela atual gestão, que traziam estudantes e 

professores do ensino médio de escolas públicas e particulares para dentro da 

UFABC e conduzia alunos e professores da Universidade para esses ambientes 

externos; 

q. De caráter extensionista, a atividade proporciona aproximação concreta e 

relevante de parcela significativa da comunidade local, além de difundir 

informações sobre o funcionamento da UFABC, forma de ingresso, cursos 

oferecidos e pesquisas realizadas; 

r. Outras ações comunicacionais e extensionistas devem ser criadas e 

concretizadas, com apoio de docentes, discentes e TAs  de modo a romper com 

muros e fossos  que segregam a Universidade da comunidade local.  

s. A Assessoria de Comunicação e Imprensa deverá trabalhar em conjunto com a 

PROEC na elaboração de projetos e programas que levem a UFABC para locais 

públicos e junto ao público externo.  

t. Ampliar e fortalecer o relacionamento da UFABC com jornalistas regionais, 

nacionais e internacionais. Será construída uma agenda de visitas às redações de 

jornais e agenda de visitas monitoradas na UFABC para que esse segmento tenha 
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acesso e mais informações e detalhes sobre as atividades realizadas no ambiente 

acadêmico.   

 

10. Criação do Núcleo Interdisciplinar e Intersetorial de Divulgação Científica da UFABC: por 

meio da união de esforços e conhecimentos visando a criação de um espaço que priorize a 

divulgação das pesquisas executadas no ambiente acadêmico. Atualmente, a UFABC possui 

um conjunto de iniciativas e esforços individuais, fragmentados e descentralizados que 

buscam tornar pública uma parte reduzida da pesquisa produzida na Instituição.  Desse modo, 

propõe-se: 

u. A criação do Núcleo Intersetorial, vinculado à Reitoria, para conceber, formular e 

planejar ações de Divulgação Científica e Jornalismo Científico;  

v. O Núcleo será formado por representantes dos Centros e das áreas que atuam 

nesse âmbito, como Assessoria de Comunicação e Imprensa, Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, NETEL, Agência de Inovação, Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Editora;  

w. Ao Núcleo caberá a divulgação das pesquisas de modo constante, consistente e 

em linguagem acessível.  De forma complementar e subsequente,o Núcleo 

responderá em articulação com a ProEC pela formulação e elaboração de um 

programa institucional para a área.  
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3.8. Internacionalização 

    

  A internacionalização constitui elemento transversal para o cumprimento da missão 

institucional da UFABC, capaz de assegurar a presença da universidade no cenário acadêmico, 

científico e tecnológico em patamar de excelência global, decisivo para o enfrentamento de desafios 

e dilemas de complexidade crescente. Cada vez mais, o conhecimento de excelência ultrapassa 

fronteiras nacionais e se organiza em redes de cooperação, razão pela qual a cultura e a perspectiva 

de internacionalização devem se disseminar no ambiente acadêmico, sem descuidar da diversidade, 

pluralidade e inclusão com as especificidades próprias de cada formação social. 

 Para que a universidade possa orientar e assessorar os membros de sua comunidade 

interessados no intercâmbio e desenvolvimento de estudos, pesquisas, treinamentos e capacitações 

de caráter acadêmico, científico e tecnológico, é necessário a organização e manutenção de um corpo 

técnico qualificado e permanentemente atualizado. Nessa direção, o Plano aqui apresentado propõe 

o fomento e a cooperação com universidades, institutos, laboratórios, grupos de pesquisa de 

excelência e a participação da comunidade de pesquisa da UFABC nos principais fóruns de discussão 

e debate da internacionalização da educação superior no Brasil e no exterior. 

  Observa-se que a UFABC, em mais de quinze anos de atividade, tem alcançando posições 

de destaque nacional e internacionalmente. A sustentabilidade desse processo requer constante 

reflexão, esforço e atenção e deve ser assegurada pelo desenvolvimento de competências 

estratégicas visando estabelecer um ambiente multicultural nos diferentes campi. 

 Desse modo, os membros da comunidade universitária devem ser estimulados a buscar a 

interlocução e interação com instituições de excelência no exterior, promovendo parcerias e redes de 

pesquisa de modo a favorecer e propiciar maior visibilidade inserção internacional da produção 

científica, tecnológica e cultural da UFABC. Trata-se também de criar oportunidade para atualização 

de conhecimentos, incorporação de novos formatos e modelos de gestão, bem como a mobilidade 

acadêmica e o intercâmbio cultural por meio de colaborações, publicações e realização de projetos 

de pesquisa e eventos. 

  Para a construção de ambientes multiculturais, cabe identificar e estimular estratégias que 

visem democratizar o acesso de toda comunidade acadêmica às ações de internacionalização. Dessa 

forma, é necessário valorizar a diversidade linguística e cultural, por meio da oferta de cursos, 

oficinas, formação e atendimento em diferentes idiomas, promoção do acesso igualitário aos Editais 

de mobilidade acadêmica internacional com inclusão de cotas para estudantes assistidos pelas 

políticas afirmativas da universidade. Por outro lado, é necessário também ampliar a oferta do ensino 

de língua portuguesa para estrangeiros bem como a disponibilização de disciplinas em inglês e 

espanhol para facilitar o ingresso de estudantes, professores e pesquisadores de outras 

nacionalidades, em sintonia com a tendência mundial realização de programas de graduação e pós-

graduação em escala global. 

   A inserção internacional da UFABC implica na presença bem posicionada da instituição em 

rankings globais que realizam diagnósticos comparativos para mensurar a excelência do ensino 
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superior e da produção científica em nível mundial Tal aferição, amparada por indicadores objetivos 

e qualitativos visam dimensionar a qualidade do ensino, da produção científica, índice de citações, 

premiações, parcerias com o setor produtivo, imagem e percepção da universidade no exterior, 

políticas afirmativas e  desenvolvimento sustentável. São ferramentas utilizadas para avaliar a 

robustez de ações e políticas institucionais, assim como identificar eventuais vulnerabilidades em 

áreas a serem aprimoradas, além de sinalizar tendências, rupturas, emergência ou deslocamentos 

de temas ou metodologias no ambiente acadêmico. 

  Acompanhar o desempenho da UFABC nos rankings nacionais e internacionais é uma forma 

de compreender como a universidade está inserida no cenário local e global, especialmente por 

serem importantes ferramentas de avaliação de sua performance em comparação com outras 

instituições de excelência. Fornece também reflexões e percepções acerca das oportunidades de 

desenvolvimento institucional. No entanto, é importante assinalar que os rankings devem ser 

considerados como parâmetro e não como norma absoluta. Estabelecer comparações entre 

universidades é uma missão complexa, pois variáveis como tamanho, história, contexto de criação, 

missão e objetivos institucionais não são apreendidos ou considerados em sua totalidade. 

Diante desse cenário, torna-se ainda mais crucial a criação do Observatório da UFABC como 

instrumento de captação, sistematização, compilação e organização de dados institucionais, com 

múltiplas funções e possibilidades de interação da gestão com as demais áreas da universidade, além 

da criação e alimentação de indicadores de desempenho. Para facilitar a compilação dos dados 

institucionais e a padronização na coleta ao longo dos anos, pretende-se implementar o projeto de 

Agentes Institucionais de Métricas e de Impacto Social de modo a propiciar a organização de dados 

e informações de diversas áreas e setores da universidade, facilitando inclusive a divulgação de suas 

ações para a sociedade. O projeto compõe plano de transformação Institucional e formação contínua 

de agentes de métricas com impacto social em diferentes áreas da UFABC. 

  Por fim, cabe indicar como áreas responsáveis pelo apoio e desenvolvimento de políticas e 

ações de internacionalização da UFABC a Assessoria de Relações Internacionais (ARI), 

caracterizada como unidade administrativa, e a Comissão de Relações Internacionais (CRI), que 

opera em nível institucional e deliberativo.  

Apresentamos a seguir as principais ações sugeridas para aprimoramento do processo de 

internacionalização da UFABC: 

  

Plano de Metas 

• Elaborar políticas que visem: 

(i) Incentivar atividades de ensino, pesquisa, extensão, cultura, inovação, 

interdisciplinaridade e inclusão social em colaboração com instituições de 

excelência; 

(ii) Buscar oportunidades de qualificação e capacitação de servidores docentes e 

técnico-administrativos no exterior e valorização da progressão e promoção 

funcional;  
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(iii) Capacitar servidores para o ensino de conteúdos acadêmicos e oferta de 

disciplinas em idioma estrangeiro para a atração de estudantes, pesquisadores 

e docentes estrangeiros; 

(iv) Ampliar a oferta de cursos de idiomas para membros da comunidade 

acadêmica;  

(v) Integrar as diferentes áreas da estrutura organizacional para realização de 

atividades que envolvam a internacionalização 

 

• Propor políticas de internacionalização aos Conselhos Superiores e Órgãos Colegiados 

da UFABC, com vistas à cooperação com instituições e universidades estrangeiras em 

suas diversas modalidades em iniciativas de projetos conjuntos de pesquisa, extensão, 

inovação, ações afirmativas de inclusão e diversidade, mobilidade de estudantes, 

pesquisadores e servidores, intercâmbio cultural, capacitação e qualificação; 

• Encaminhar proposta de atualização e revisão do Plano Institucional de 

Internacionalização, instituído pelo Ato Decisório do ConsUni nº. 162; 

• Definir metas mensuráveis para a internacionalização a serem discutidas em conjunto 

com Órgãos Colegiados; 

• Estabelecer metas para comunicação de resultados de pesquisa da pós-graduação em 

congressos internacionais, publicação da produção científica da UFABC em revistas e 

periódicos internacionais; 

• Buscar recursos que possam subsidiar as metas propostas nas modalidades de auxílio 

para participação em congresso internacional,  tradução de documentos, pagamento de 

taxas para a publicação em periódicos Open Access; 

• Elaborar, em conjunto com o NETEL, propostas para: 

(i) Estabelecer a política linguística da universidade, a ser apresentada para 

deliberação do Conselho Universitário, em atendimento à Resolução 

ConsUni nº. 195;  

(ii) Aplicação de testes padronizados em idiomas para os estudantes de 

graduação e pós-graduação; 

(iii) Propiciar oportunidades de mobilidade virtual para recepção de estudantes 

estrangeiros; 

• Promover a divulgação, comunicação e o alinhamento estratégico dos objetivos e ações 

de internacionalização definidos pelos PDI e Plano Institucional de Internacionalização, 

fomentando a conscientização sobre a importância da cultura da internacionalização; 

• Institucionalizar a capacitação docente para o ensino de conteúdos acadêmicos em 

inglês, com atenção à ferramenta English as a medium of instruction (EMI), que tem se 

firmado como tendência dominante no cenário universitário global; 
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• Elevar a oferta de disciplinas em língua inglesa e espanhola, por meio do diálogo entre 

as Pró-reitorias, Direções de Centro, Coordenações dos Cursos de Graduação e Pós-

Graduação e docentes; 

• Apresentar ao ConsEPE proposta para reconhecimento e aproveitamento de créditos 

obtidos por estudantes de graduação e pós-graduação no exterior, com atenção especial 

para a conversão de créditos do Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de 

Créditos (ECTS); 

• Concomitantemente, sugerir a reformulação das Resoluções que regem os 

procedimentos para a mobilidade acadêmica; 

• Incrementar, em parceria com as Pró-Reitorias, ACI, coordenações de curso de 

graduação e pós-graduação e demais unidades administrativas, a versão em língua 

inglesa do site da Universidade, do catálogo de disciplinas, dos documentos oficiais 

emitidos pelas áreas, além de confeccionar, em diferentes idiomas, materiais de 

divulgação institucional. 

     

    

Estratégias e Ações 

• Estruturar e reformular as atividades e fluxos de trabalho da área e propor aos Conselhos 

Superiores a revisão da composição e das atividades desempenhadas pela Comissão 

de Relações Internacionais, instituída pela Resolução ConsUni 196; 

• Construir, por meio de audiências públicas, o próximo Plano de Internacionalização da 

UFABC (2024 a 2029); 

• Buscar nos programas de pós-graduação as  estratégias próprias de internacionalização, 

com sugestão de instituições e institutos de pesquisa para desenvolvimento de 

parcerias, em especial convênios de dupla diplomação, facilitando a solicitação de 

recursos e bolsas-sanduíche; 

• Criar mecanismos adequados de participação efetiva da UFABC nas parcerias 

existentes tais como Comitês Acadêmicos e Núcleos Disciplinares da Associação de 

Universidades Grupo Montevidéu ou  Câmara de Comércio Brasil-Catalunha. 

• Desenvolver competências e habilidades, em conjunto com a PROPLADI, para utilização 

de indicadores de análise crítica de métricas de desempenho acadêmico 

• Empreender e liderar ações relacionadas ao aprimoramento do desempenho e 

autoconhecimento institucional da universidade; 

• Criar metodologia padronizada, com trabalho integrado entre ARI, PROPLADI e 

Observatório da UFABC, para a coleta e adaptação de dados a serem informados pelas 

áreas e inseridos nos rankings internacionais, preservando a identidade inovadora do 

projeto pedagógico da universidade; 

• Proporcionar mecanismos de ampliação da mobilidade ao exterior, com a elaboração de 

Editais unificados; 
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• Realização de reuniões para orientação e compartilhamento de experiências entre 

discentes, ampliando a oferta de bolsas voltadas para estudantes atendidos pela Pró-

Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas; 

• Apoiar membros da comunidade universitária que desenvolvam atividades em redes de 

colaboração internacional, promovendo sua interação com pares; 

• Prospectar em conjunto com PROPES, PROPG e Agência de Inovação, mecanismos de 

financiamento junto às agências de fomento e organismos internacionais para 

investimento no plano de internacionalização da universidade; 

• Captar recursos alternativos para fomentar e ampliar o financiamento de bolsas de 

mobilidade acadêmica estudantil, seja na mobilidade out (ida ao exterior) quanto a 

mobilidade in (recepção de estrangeiros); 

• Estimular e apoiar iniciativas de projeção internacional do projeto pedagógico 

interdisciplinar, por meio de programas de dupla titulação: duplo diploma na graduação 

e cotutela na pós-graduação; estágio em pesquisa no exterior, capacitação de 

servidores, realização de projetos de pesquisa, extensão, inovação, participação em 

eventos internacionais, publicações acadêmicas e demais atividades internacionais; 

•  Auxiliar a recepção de estudantes e pesquisadores estrangeiros, representantes e 

autoridades de universidades e instituições estrangeiras, delegações de organizações 

internacionais em missão no exterior, entre outros; 

•  Representar a UFABC nos principais fóruns de discussão e debate da 

internacionalização da educação superior, de modo a manter a universidade atualizada 

em relação às diversas iniciativas e tendências; 

• Promover a cooperação internacional, celebração de acordos de cooperação e missões 

ao exterior para prospectar novas oportunidades de ensino, pesquisa, extensão, inclusão 

social e inovação à comunidade acadêmica; 

• Incentivar a promoção de eventos internacionais em conjunto com diferentes áreas da 

Universidade; 

• Promover condições de acesso a ambientes em rede com qualidade digital para que 

grupos de pesquisa possam estabelecer e/ou continuar trabalhos em parcerias 

internacionais dada a redução de mobilidade decorrente da atual crise pandêmica. 
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3.9. Governabilidade e Governança  

Governabilidade Interna e Externa 

 No contexto da UFABC, considera-se a governabilidade como a condição para identificação 

de necessidades, problemas e anseios da comunidade universitária. Trata-se, portanto, de abarcar a 

diversidade e a pluralidade das demandas, de modo a propor ações que produzam resultados efetivos 

na solução dos problemas que se pretende enfrentar. Nesse sentido, a chapa avoca para si e 

colaboradores (as) a responsabilidade de viabilizar o desenvolvimento integral da UFABC, 

mobilizando a estrutura que a compõe em suas diferentes escalas, dinâmicas e movimentos. 

 Desse modo, a Gestão se compromete em assegurar institucionalmente no ambiente 

universitário a liberdade individual e o respeito ao contraditório, garantindo o equilíbrio necessário 

para a administração e a governabilidade institucional. Trata-se, portanto, de compromisso com a 

ética, adotada como premissa e princípio, elemento fundamental nas relações da Gestão com as 

instâncias acadêmicas e representativas, com as unidades administrativas e com os indivíduos que 

compõem a comunidade. 

 Cumpre usar o poder político conferido pela comunidade para de fato definir, organizar e 

construir as melhores estratégias de condução da Universidade ao encontro de suas expectativas, 

expressas no Plano e Desenvolvimento Institucional que findará em 2022, e no subsequente, que 

será elaborado no decorrer da próxima gestão.  

 A primeira etapa para efetiva governança será a sistematização das metas elencadas nesse 

Plano de Gestão, tendo como base os eixos temáticos aqui contemplados para, em seguida, implantar 

as ações que vão orientar a atuação da administração superior. Em etapa intermediária, o 

acompanhamento, controle e monitoramento das ações implantadas, ou em andamento, vão permitir 

que a Gestão reafirme seu compromisso com a comunidade. Ao fim do processo, coincidente com o 

encerramento de um exercício ou ciclo, será realizada a avaliação global do desempenho da Gestão, 

equacionando o alinhamento das expectativas aos resultados alcançados, premissa fundamental de 

um bom programa de governança. 

 Os Conselhos Superiores deverão atuar com autonomia para que os encaminhamentos e 

decisões expressem a amplitude, a diversidade e a representatividade de seus membros. Para o 

controle interno, a Ouvidoria e a Corregedoria Seccional se somam aos instrumentos de 

governabilidade em apoio à comunidade. Tais instâncias deverão receber da Gestão o suporte 

necessário para o exercício independente e autônomo de suas funções, de modo a efetivamente 

atuarem de forma imparcial e legitima, de acordo com os interesses da coletividade. Para tanto, 

ambas deverão ter no comando servidores (as) indicados pela comunidade, com atuação efetiva na 

gestão, segundo parâmetros estabelecidos por normas específicas. Cumprirão mandatos não 

coincidentes com o mandato de Reitor, assegurando, reafirma-se, a independência e a autonomia no 

exercício das funções de Ouvidoria e Corregedoria Seccional na UFABC. 
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      A Auditoria Interna e a Procuradoria Federal junto à UFABC também atuam como controle interno. 

Ao fiscalizarem a consecução dos atos administrativos da Universidade, serão interlocutores da 

Gestão no atendimento ao presente Plano. 

 

Princípios de Governança 

  Com vistas a um modelo de governabilidade interna e externa que assegure a liberdade 

individual, autonomia setorial e promoção de confiança entre colaboradores internos e externos, a 

gestão será pautada pelos fundamentos da boa governança, tais como transparência, prestação de 

contas, equidade, cumprimento das leis, ética, liderança e compromisso institucional. 

A chapa que se apresenta reafirma, portanto, as seguintes premissas e princípios:  

• Transparência: comunicação, divulgação, fornecimento de informações e abertura de todas 

as ações, de forma completa, adequada e voluntária; 

• Prestação de Contas (Accountability): assumir responsabilidade pelas ações e decisões, 

pela administração dos recursos financeiros, avaliação de desempenho, omissões de 

qualquer natureza, por procedimentos transparentes e pela boa relação entre a comunidade 

e a equipe de gestão; 

• Equidade: tratar todos, todas e todes de forma justa, garantindo uma política equânime na 

troca de informações e atendimentos; 

• Cumprimento das leis: compromisso no cumprimento das normas, estatutos, legislações e 

todos os regulamentos, internos e externos; 

• Ética: toda a equipe de gestores terá como padrão de comportamento a integridade, 

honestidade, objetividade, e probidade em lidar com fundos e recursos; 

• Liderança: Identificar claramente e assumir as responsabilidades decorrentes;  

• Compromisso: comprometimento da equipe em todas as ações, orientações e comunicação, 

para integrar os elementos da governança. 

 

Gestão Multicampi 

       A consciência de que o Plano de Gestão será aplicado em um conceito Multicampi é 

imprescindível para a viabilidade da  implantação do planejado, onde temos o Campus Santo André 

como uma tradução do princípio de criação da UFABC, inclusive em sua arquitetura, e o Campus São 

Bernardo como um conglomerado com natureza específica. A Reitoria deverá estar presente 

continuamente em ambos os Campi.  

Tanto a Superintendência de Obras (SPO) quanto a Prefeitura Universitária (PU) deverão apoiar 

mutuamente a Comissão Permanente de Espaços Físicos para obtenção do mapeamento integral 

dos espaços e identificação das condições das instalações da Universidade, com vistas a adequada 

gestão das salas de aula, laboratórios acadêmicos, laboratórios de pesquisa, salas de docentes, salas 
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administrativas, sistema de bibliotecas,  áreas de convivência, auditórios, teatro, complexo esportivo, 

áreas externas e áreas para cessão por contrato comercial. 

 

Gestão de Recursos Orçamentários 

Juntamente com os dispositivos institucionais que buscam democratizar a gestão dos 

recursos orçamentários na UFABC, deverá ser implantado um método mais objetivo de levantamento 

das demandas das diversas áreas da Universidade, possibilitando o agrupamento das despesas e 

acompanhamento da execução do orçamento por toda a comunidade. A gestão dos recursos 

orçamentários deverá permitir o mapeamento síncrono e claro da utilização dos recursos públicos no 

decorrer do exercício. A partir daí, a Gestão tomará as decisões estratégicas necessárias, tendo 

como base as normas institucionais, entre as quais destacamos a Resolução de Diretrizes 

Orçamentárias, aprovada anualmente pelo ConsUni. 

 

Gestão por Processos 

Encontra-se em curso na UFABC, por iniciativa do Núcleo de Tecnologia da Informação, o 

mapeamento de processos, procedimento que busca desenhar um fluxo para cada tarefa das 

unidades administrativas da Universidade. Tal rotina deverá ser sedimentada visando organizar e 

reorganizar as atividades da Instituição. Os processos mapeados permitirão a gestão estratégica das 

atividades e projetos realizados pelas unidades administrativas, melhor aferição dos resultados e 

consequente controle do desempenho das ações da Universidade. 

 

Gestão da Sustentabilidade 

 

O Plano de Gestão de Logística Sustentável da UFABC  prevê práticas de sustentabilidade e 

racionalização do uso de materiais e serviços, implicando na responsabilização por ações de 

divulgação, conscientização e capacitação na área de gestão ambiental. Esse plano precisa ser 

revisto tendo em vista que seu prazo de avaliação já expirou e várias das metas não foram 

alcançadas. Por outro lado, as questões sanitárias decorrentes  da pandemia de SARS-CoV-2 devem 

ser incorporadas ao plano, bem como convergir para o PDI e alimentar o Observatório de Dados da 

UFABC. Dessa forma, os processos de gestão ambiental também serão mensurados em termos de 

impactos na sociedade e rankings universitários. 
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