


Apresentação 

#NossaGestão é uma iniciativa que sistematiza e referencia o planejamento da atual administração da 

UFABC, conduzida pelo reitor Dácio Matheus e pelo vice-reitor Wagner Carvalho, desde junho de 2018. 

  

A organização do material aqui apresentado foi respaldada pelos documentos estruturantes da UFABC – 

o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) - e pelos 

propósitos no programa de gestão assumidos durante a campanha para a Reitoria, legitimados junto às 

categorias de nossa comunidade. Ademais, a prática e a experiência vivenciadas no cotidiano da gestão 

e o diálogo profundo e constante com o corpo dirigente das áreas e dos Centros também 

fundamentaram a estruturação do #NossaGestão. 

  
Tendo como fio condutor os perenes referenciais institucionais da UFABC  

– Excelência, Inclusão, Participação e Interdisciplinaridade -, este material traz os Temas 

Geradores que pautam as estratégias, as ações e as metas no decorrer destes quatro anos de gestão 

(2018-2022). Tais Temas Geradores organizam agendas prioritárias, com objetivos transversais, que 

possibilitam avanços no cumprimento da missão institucional da universidade e resoluções específicas 

de cada área, bem como articulações entre elas. 

  

Assim, #NossaGestão baliza um plano de ação para que permaneçamos continuamente alinhados aos 

posicionamentos institucionais da UFABC. E também nos oferece maior respaldo frente aos desafios 

conjunturais que colocam em risco valores fundamentais de nossa Universidade. 

 



Excelência 

Inclusão 

Interdisciplinaridade 

Participação 



Quais são os  

Temas Geradores  

que balizam 

nossa gestão? 



Promover o papel do ensino superior no desenvolvimento 

nacional e resguardar seus valores institucionais 

fundamentais e seu caráter público e gratuito 

Temas Geradores 

Permanente defesa  

da autonomia universitária, da 

liberdade de cátedra e de 

expressão. 

            Protagonismo da UFABC 
 

 na consolidação do Sistema Nacional de Educação; 
 

 na formação e qualificação de recursos humanos, 

incluindo a oferta de formação interdisciplinar de 

professores; 
 

 na construção do conhecimento em patamares  

de excelência, aprofundando interações e interlocução  

regional, nacional e internacional. 



Temas Geradores 

Garantir a inclusão e a permanência na UFABC 

Democratização do ensino superior 

Estímulos à vida universitária em sua 

completude para toda a comunidade 

Ampliação das políticas afirmativas 

e de acessibilidade  



Temas Geradores 

Consolidar a governança do PPI da UFABC 

Promoção da articulação e da 

excelência dos projetos de ensino, 

pesquisa e extensão e das 

estruturas multicampi 

Aperfeiçoamento 

das práticas 

interdisciplinares 

Acompanhamento permanente 

da revisão dos projetos 

pedagógicos dos cursos 

Ampliação dos mecanismos 

de captação e gestão de 

recursos 

Reflexão dos papeis 

institucionais no projeto  
(com as Pró-reitorias, as Direções de Centro 

e as Coordenações de cursos) 



Temas Geradores 

Ampliar a transparência da governança e  

consolidar o sistema integrado de gestão na UFABC 

Com instrumentos e 

processos para uma 

gestão eficiente  

Indicadores para o 

acompanhamento e 

a avaliação 



Temas Geradores 

Aprofundar a gestão sustentável e  

a qualidade de vida na UFABC 

Criação de um Plano 

Diretor universitário 

Promoção das ações de 

sustentabilidade e dos cuidados 

com o espaço universitário 

Atuação junto aos governos 

para as demandas de segurança 

e mobilidade 

Estruturação do parque de 

equipamentos didáticos e  

de pesquisa 

Aperfeiçoamento da gestão dos 

espaços de trabalho e de 

convivência 

Incentivo a fontes de 

energias alternativas 



Temas Geradores 

Aprofundar as condições facilitadoras  

das relações de trabalho na UFABC 

Estabelecendo os 

instrumentos para a 

gestão por competências 

Assegurando as condições sadias 

de trabalho e livres de assédios  

Valorizando a 

contribuição de todas as 

categorias 



Temas Geradores 

Ampliar os processos de internacionalização do 

ensino, da pesquisa e da extensão com base  

em uma política própria da UFABC 

Aprofundando o papel da 

Universidade na inovação dos arranjos 

produtivos locais e de suas conexões 

com as cadeias globais de valor 



Temas Geradores 

Consolidar as obras dos dois campi da UFABC 

Buscando atender as 

demandas da 

comunidade universitária  

Apoiando-se na 

readequação das metas do 

PDI 2013-2022 frente à 

conjuntura nacional 




