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PREFÁCIO 
 

A criação da UFABC resultou de muitos projetos e sonhos, 

acalentados pela região que a acolheu, pelos muitos servidores que a ela 

vieram juntar seus projetos de vida e de profissão, pelos muitos alunos 

que viram nela uma ferramenta de apropriação de conhecimento e de 

inserção social e produtiva. Casar esses projetos e sonhos entre si é o 

primeiro desafio da implantação do projeto universitário. Desse 

casamento nasce algo novo, apenas vagamente representado e 

vislumbrado no projeto de cada ator: a identidade institucional, a 

consciência que a instituição tem de si mesma, a percepção de sua própria 

presença no mundo. 

A construção dessa identidade é um processo contínuo e 

permanente. No plano formal, ela se expressa através da autoavaliação, 

onde, através de sucessivos ciclos avaliativos, a instituição se debruça 

sobre seus números e fatos, em busca do seu próprio significado. Este 

documento é o resultado do primeiro ciclo de autoavaliação da UFABC. 

Assim, ele dá início a um processo de permanente construção de 

identidade e propósito que há de fortalecer a presença da Universidade 

na sociedade e nos meios acadêmicos, assentando-a sobre a sua própria 

visão de si mesma. 

É claro que essa visão será cotejada e realimentada com as visões 

dos que veem a Universidade de fora, a partir de seus próprios valores, 

percepções e conceitos (e até preconceitos). Mas é só através de sua 

autoimagem que a instituição poderá se aproximar do autoconhecimento 

que conduz à sabedoria, segundo a máxima socrática que prega: 

"Conhece-te a ti mesmo". 

 Helio Waldman 
Reitor da UFABC 
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APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho consiste no primeiro relatório de autoavaliação 

institucional da UFABC, tendo como desígnio demonstrar as atividades e 

levantamentos desenvolvidos pela Comissão Própria de Avaliação a respeito da UFABC, 

durante o ciclo avaliativo 2010 a 2012. A cultura avaliativa a ser iniciada a partir deste 

relatório será importante na instituição como um instrumento de autoconhecimento e 

de tomada de ações para o aprimoramento da qualidade do ensino, pesquisa, 

extensão e serviços prestados, assim como o aperfeiçoamento da parte administrativa, 

infraestrutura, importância da universidade no contexto da região entre outros 

pontos. 

A Metodologia para a construção das análises da presente avaliação se baseou 

em três itens: Pesquisa de campo, documentos oficiais da instituição e questionário 

enviado às Pró-reitorias.  

Pesquisa de campo: foi realizada com recursos de tecnologia da informação no 

ano de 2011, com o propósito de avaliar, mediante opinião da comunidade acadêmica, 

a instituição sobre vários aspectos. Os resultados apresentados nesse relatório 

concernente à pesquisa se baseiam na seguinte quantidade de amostra coletada: 

AMOSTRA COLETADA POR SEGMENTO 

SEGMENTO AMOSTRA 

DISCENTE 154 

DOCENTE 27 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 82 

 A pesquisa de campo é complementada com os dados da Pesquisa Censo e 

Opinião Discente UFABC, realizada anualmente junto aos discentes, a respeito de 

vários aspectos concernentes à vida acadêmica na universidade. A pesquisa alcançou 

dentro do universo dos alunos matriculados, durante os anos de sua realização a 

seguinte abrangência: 

ALCANCE DA PESQUISA CENSO E OPINIÃO 
DISCENTE UFABC 

ANO ALCANCE DA PESQUISA 

2009 96,33% 

2010 91,11% 

2011 95,95% 

Documentos Oficiais: levantamento e apresentação dos dados contidos nos 

documentos oficiais da instituição. 
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Questionários enviados às Pró-reitorias: com o intuito de complementar as 

informações solicitadas no manual do SINAES, foi enviado às Pró-reitorias e áreas 

responsáveis relacionadas às dimensões a serem avaliadas, questionário para a 

descrição de suas atividades. Embora alguns questionários não foram respondidos, 

houve a captação de importantes informações daqueles que se propuseram a 

respondê-los. As pró-reitorias e áreas solícitas foram: Prefeitura Universitária, Pró-

reitoria de Pesquisa, Secretaria Geral, Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional, Pró-reitoria de Administração e Coordenação Geral de Recursos 

Humanos, cujas informações prestadas foram extremamente relevantes para a 

elaboração deste trabalho. 

O Relatório de Autoavaliação está dividido em dez dimensões, conforme as 

solicitações determinada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

 Dimensão 01 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional  

 Dimensão 02 – A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os 

procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades. 

 Dimensão 03 – A responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, 

ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

 Dimensão 04 – A comunicação com a sociedade  

 Dimensão 05 – As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo 

técnico-administrativo, seus aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e 

suas condições de trabalho.  

 Dimensão 06 – Organização e gestão da instituição, especialmente o 

funcionamento e representatividade dos colegiados, sua independência e 

autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios. 

 Dimensão 07 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação.   

 Dimensão 08 – Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos 

processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional.      

 Dimensão 09 – Políticas de atendimento aos estudantes 
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 Dimensão 10 – Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social 

da continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 Alguns dados apresentados, neste relatório, se referem ao período anterior ao 

ciclo avaliativo 2010 – 2012, pois, a CPA da UFABC entende que os dados históricos 

concernentes antes do ciclo avaliativo, objeto deste relatório, são fundamentais para 

uma análise mais detalhada do crescimento e possíveis pontos de melhoria das 

atividades exercidas pela instituição. 
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HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

No ano de 2004 o Ministério da Educação encaminhou ao Congresso Nacional o 

Projeto de Lei 3962/2004 que previa a criação da Universidade Federal do ABC. Essa 

Lei foi sancionada pelo Presidente da República e publicada no Diário Oficial da União 

de 27 de julho de 2005, com o Nº 11.145 e datada de 26 de julho de 2005.  O início das 

atividades acadêmicas, da Universidade Federal do ABC ocorreu em 2006. 

O Projeto Pedagógico da UFABC, elemento base da instituição então recém-

criada, procurou levar em conta as mudanças no campo da ciência, propondo uma 

matriz interdisciplinar, caracterizada pela intersecção de várias áreas do conhecimento 

científico e tecnológico. O Projeto da Universidade ressalta a importância de uma 

formação integral, e tem como meta a criação de um ambiente acadêmico favorável 

ao desenvolvimento social, contribuindo para a busca de soluções para os problemas 

regionais e nacionais, a partir da cooperação com outras instituições de ensino e 

pesquisa, como também instâncias do setor industrial. 

Anteriormente à implantação da Universidade Federal do ABC (UFABC), as sete 

cidades que compõem a região do ABC paulista: (Santo André, São Bernardo do 

Campo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) 

apresentavam uma enorme demanda de vagas no ensino público superior. A região 

possuía mais de 2,5 milhões de habitantes, e uma oferta de 45.000 (quarenta e cinco 

mil) vagas, distribuídas em 30 (trinta) Instituições de Ensino Superior (IFES), dentre 

elas, a grande maioria privada e com foco apenas na graduação.  

Neste cenário a UFABC visa, precisamente, preencher a lacuna de oferta de 

educação superior pública na região, potencializando o desenvolvimento regional, pois 

sua própria lei de criação a caracterizou como multicampi. Atualmente estão em 

funcionamento os câmpus de Santo André e São Bernardo do Campo, e possibilidade 

de abertura de outros na região do ABC paulista, por meio de oferta de cursos de 

formação superior, exercendo assim, suas atividades na região pelas áreas 

tecnológicas e de engenharias, bem como, pelo desenvolvimento de pesquisa e 

extensão integradas à vocação industrial do Grande ABC. A universidade visa também 

promover educação de nível superior de qualidade à comunidade, por meio do ensino 

de pós-graduação, pesquisa e extensão, buscando a formação de um cidadão apto a 

interagir de forma ética e produtiva na sociedade, buscando soluções democráticas 

para os problemas nacionais. 
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1. A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL 

1.1. O Plano de Desenvolvimento Institucional 

 O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um instrumento de 

planejamento das instituições de ensino superior (IES), regulamentado por lei 

específica. O PDI é um documento obrigatório para os processos de reconhecimento 

dos cursos, por exemplo; mas, mais do que isso, é um processo de construção da 

identidade das IES, que norteia as diretrizes institucionais, pois discute e explicita o 

caminho que será seguido nos próximos anos. 

O primeiro PDI da UFABC, para o período de 2008 a 2012, foi elaborado por 

uma comissão composta por professores, técnico-administrativos e alunos, e propôs 

discussões interessantes sobre temas importantes para a Universidade, como a criação 

de um novo bacharelado interdisciplinar (BC&H), de novos programas e cursos de pós-

graduação lato e stricto sensu do câmpus de Santo André e do segundo na cidade de 

São Bernardo do Campo. O documento resultante desse processo de discussão foi 

utilizado para dar início ao reconhecimento dos cursos de graduação da UFABC. 

Iniciou-se em 2011 o processo de elaboração do novo PDI, com a ambição de 

apontar rumos e desafios da Universidade para o período de 2012 a 2022 e traçar 

diretrizes gerais sobre a missão, as metas e o funcionamento de todas as áreas da 

UFABC. Será concebido de modo estratégico e participativo, para servir de referência 

frequente a toda a comunidade universitária pelos próximos dez anos. 

Para tal tarefa, foi instituído pela Reitoria um Grupo de Trabalho (GT) (Portaria 

nº 196, de 09/05/2011), cujo compromisso é buscar o envolvimento e a participação 

da comunidade na construção desse documento, gerando na comunidade um 

ambiente de reflexão e participação.  

O Grupo de Trabalho do PDI tem como atribuições: (i) elaborar proposta de 

condução do processo de desenvolvimento do PDI; (ii) propor temas a serem 

debatidos e viabilizar a realização dos eventos necessários para tais debates; (iii) 

sintetizar os resultados das discussões dos temas e (iv) conduzir o processo de 

construção do PDI. A elaboração do texto final é também uma atribuição do GT, que 

terá ainda, que conduzir todo o processo de divulgação e sensibilização da 

comunidade universitária.  

Dando início ao processo, um primeiro momento de interação com a 

comunidade foi realizado por meio do sítio eletrônico, no qual a comunidade 

universitária teve a oportunidade de explicitar temas que vão desde os desafios no 
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mundo da ciência, tecnologia e inovação, passando pelas diversas vertentes do projeto 

pedagógico institucional, expansão da universidade, políticas de acesso e inclusão dos 

estudantes, até as políticas de gestão, considerados relevantes ao processo de 

discussão de um Plano de Desenvolvimento Institucional.   

Como um meio facilitador da comunicação e divulgação do processo, foi criado 

o sítio eletrônico http://pdi.ufabc.edu.br/, em funcionamento desde setembro/2011, 

no qual constam diversos documentos, informações e espaço para contribuições, 

sendo que as discussões já foram iniciadas. Pretende-se realizar a elaboração do texto 

final do PDI ao longo de 2012. 

1.2. A missão e os objetivos da instituição 

Conforme descrito em seu PDI (2009 – 2011), a missão da UFABC é promover 

educação de nível superior de qualidade à comunidade, por meio do ensino, pesquisa 

e extensão, buscando a formação de um cidadão apto a interagir de forma ética e 

produtiva na sociedade, buscando soluções democráticas para os problemas nacionais. 

Objetivos da UFABC descritos no Plano de Desenvolvimento Institucional: 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e colaborar na sua formação contínua; 

III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de 

cada geração; 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; 
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VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. 

1.3. Projeto Pedagógico 

O Projeto Pedagógico da UFABC, elemento base da instituição procurou levar 

em conta as mudanças no campo da ciência, propondo uma matriz interdisciplinar, 

caracterizada pela intersecção de várias áreas do conhecimento científico e 

tecnológico. O Projeto da Universidade ressalta a importância de uma formação 

integral, que inclui a visão histórica da nossa civilização e privilegia a capacidade de 

inserção social no sentido amplo. Além disso, tem como meta a criação de um 

ambiente acadêmico favorável ao desenvolvimento social, contribuindo para a busca 

de soluções para os problemas regionais e nacionais, a partir da cooperação com 

outras instituições de ensino e pesquisa e instâncias do setor industrial e do poder 

executivo, legislativo e judiciário. 

1.4. Princípios das práticas acadêmicas 

O Princípio das práticas acadêmicas estabelecidas no Projeto Pedagógico 

Institucional é descrito da seguinte forma: 

A Universidade Federal do ABC, acreditando que a visão sistêmica e a 

abordagem interdisciplinar apontam na direção correta, propõe um modelo 

pedagógico novo, construído sobre as conquistas científicas do século XX, mas voltado 

para a apropriação deste conhecimento pela sociedade num contexto mais construtivo 

e humano. Tal proposta se consolida na perspectiva de existência de núcleos especiais 

de ensino, pesquisa e extensão, os quais têm como principal objetivo incentivar a 

pesquisa de ponta em áreas específicas, de interesse estratégico da instituição. 

A estrutura da universidade é maleável e aberta, sem departamentos, 

permeável aos novos modos e ritmos de apropriação do conhecimento. 

A estrutura institucional, por si só, não garante a desejada integração do 

conhecimento, mas procura facilitar e induzir a interdisciplinaridade, promovendo a 

visão sistêmica e, através delas, a apropriação do conhecimento pela sociedade, sem 

esmorecimento da rigorosa cultura disciplinar. Para que isso ocorra, será necessário 

que a Universidade tenha um olhar voltado para o mundo e ande de mãos dadas com 

a sociedade e com o setor produtivo, buscando e iluminando-lhes o caminho do 

futuro. 

A UFABC está comprometida com ações voltadas para a inclusão social, que 

tenham por objetivo assegurar que todos os segmentos da sociedade estejam nela 

representados. 
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Essas ações não se esgotam no âmbito do processo de admissão com sistema 

de cotas de recorte socioeconômico e racial, que está em discussão no Congresso 

Nacional. O processo pedagógico deve repudiar a postura elitizante em favor da 

integração social do estudante, levando-o a se debruçar sobre a história para 

compreender o mundo em que vivemos numa perspectiva pluralista. 

1.5 Utilização do PDI pelos dirigentes  

A Comissão Própria de Avaliação enviou a algumas áreas, questionários a 

respeito das atividades realizadas. No questionário distribuído havia uma questão 

direcionada para levantamento da utilização do PDI pelos dirigentes. 

As áreas que responderam esta questão foram: Coordenaria Geral de Recursos 

Humanos, Prefeitura Universitária, Pró-reitoria de Pesquisa, Secretaria Geral e Pró-

reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. A seguir são apresentadas 

as respostas informadas pelas áreas:  

A Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – Propladi 

informou que suas atividades são direcionadas ao planejamento estratégico 

institucional, econômico e organizacional da Universidade. Para estabelecer suas 

ações, a PROPLADI segue as diretrizes que norteiam o PDI, além de sua resolução de 

criação (Consuni nº 17, de 06/04/2009), e que embora o primeiro PDI não tenha sido 

elaborado de uma forma suficientemente abrangente no que diz respeito às atividades 

inerentes ao planejamento e metas institucionais para o futuro, as atribuições 

descritas à PROPLADI neste PDI, referem-se, de forma explícita, ao importante papel 

desta pró-reitoria no planejamento e avaliação institucional, atribuições estas que a 

Propladi – com o suporte de outras áreas da UFABC – tem efetuado de forma 

sistemática. Já está em processo de elaboração o Plano de Desenvolvimento 

Institucional para o período de 2012-2022. O PDI vem sendo construído com a 

participação da comunidade universitária, terá papel decisivo para o estabelecimento 

de objetivos e metas que deverão nortear os esforços da PROPLADI para que esta 

possa cumprir, com mais eficiência, eficácia e efetividade, o seu relevante papel 

estratégico e institucional no âmbito da UFABC. De qualquer forma, é possível – por 

meio do atual PDI da UFABC – identificar diversas ações em 

desenvolvimento\desenvolvidas pela PROPLADI em acordo com diretrizes gerais 

descritas no PDI UFABC (2008-2012). 

A Secretaria Geral informou que leva em consideração o Plano de 

Desenvolvimento, já que o PDI é o documento norteador das direções a serem 

seguidas pela Instituição como um todo, e que se constitui em órgão meio (atividade-

meio) e, assim procura estar alinhada aos princípios e rumos estabelecidos nesse 

importante documento. 
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A Pró-reitoria de Pesquisa – PROPES informou que utiliza o PDI atual como guia 

na atuação de suas atividades e contribui com a formulação do novo PDI para o 

período 2012 – 2022.  

A Coordenadoria Geral de Recursos Humanos informou que não leva em 

consideração o PDI, informando que na etapa de implantação da UFABC as ações de 

RH deverão subsidiar a elaboração do PDI.  

1.6 Pesquisa à Comunidade Acadêmica  

 O Resultado da Pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica, a 

respeito da Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional, é demonstrado no 

Quadro 1.6.1: 

Quadro 1.6.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: A Missão e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional 

A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
O seu conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,19% 20,13% 33,77% 14,94% 12,34% 13,64% 

DOCENTE 3,70% 29,63% 40,74% 22,22% 3,70% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 3,66% 24,39% 32,93% 15,85% 9,76% 13,41% 

O seu conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 18,18% 42,86% 18,83% 9,09% 1,30% 9,74% 

DOCENTE 18,52% 66,67% 11,11% 3,70% 0,00% 0,00% 

TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO 

12,20% 34,15% 30,49% 12,20% 3,66% 7,32% 

Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico Institucional 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,19% 29,87% 14,29% 7,14% 1,95% 41,56% 

DOCENTE 3,70% 40,74% 11,11% 22,22% 0,00% 22,22% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 17,07% 34,15% 7,32% 2,44% 37,80% 

Divulgação do Plano de Desenvolvimento Institucional pela Universidade 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 4,55% 27,92% 31,82% 21,43% 7,79% 6,49% 

DOCENTE 11,11% 44,44% 25,93% 11,11% 7,41% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 28,05% 28,05% 21,95% 10,98% 8,54% 

O seu conhecimento a respeito da missão da UFABC descrita no PDI 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,84% 25,97% 28,57% 11,69% 7,14% 20,78% 

DOCENTE 14,81% 25,93% 40,74% 7,41% 3,70% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 3,66% 34,15% 25,61% 13,41% 8,54% 14,63% 
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O PDI está de acordo com a realidade da Universidade 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 1,95% 27,27% 20,13% 9,09% 3,25% 38,31% 

DOCENTE 3,70% 25,93% 29,63% 14,81% 3,70% 22,22% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 19,51% 29,27% 4,88% 6,10% 40,24% 

A participação do seu segmento na elaboração do PDI 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 1,95% 9,09% 24,03% 21,43% 11,69% 31,82% 

DOCENTE 0,00% 22,22% 37,04% 18,52% 11,11% 11,11% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 15,85% 26,83% 18,29% 10,98% 28,05% 

O acesso de cada segmento aos documentos oficiais da Instituição 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,84% 21,43% 26,62% 18,18% 9,09% 18,83% 

DOCENTE 7,41% 37,04% 25,93% 18,52% 3,70% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 6,10% 34,15% 26,83% 12,20% 9,76% 10,98% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABC 
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2. A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-

GRADUAÇÃO, A EXTENSÃO E AS RESPECTIVAS 

NORMAS DE OPERACIONALIZAÇÃO 

2.1. Ensino 

Criada em 2005, a Universidade Federal do ABC (UFABC) apresenta uma 

proposta de renovação para o ensino superior brasileiro fundamentada na exploração 

de novas possibilidades, em que a ciência permeia a visão de mundo das pessoas e o 

conhecimento se torna fator de independência. 

O projeto pedagógico da UFABC é um documento datado de Fevereiro de 2006 

e está disponível na página eletrônica oficial da universidade1. Esse documento leva em 

conta as mudanças no campo da ciência, propondo uma matriz interdisciplinar, 

caracterizada pela intersecção de várias áreas do conhecimento científico e 

tecnológico. O Projeto da Universidade ressalta a importância de uma formação 

integral, que inclui a visão histórica da nossa civilização e privilegia a capacidade de 

inserção social no sentido amplo. Além disso, tem como meta a criação de um 

ambiente acadêmico favorável ao desenvolvimento social, contribuindo para a busca 

de soluções para os problemas regionais e nacionais, a partir da cooperação com 

outras instituições de ensino e pesquisa e instâncias do setor industrial e do poder 

executivo, legislativo e judiciário. 

 Ao ingressar na UFABC, os alunos optam por cursar um bacharelado 

interdisciplinar – Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) ou Bacharelado em 

Ciências e Humanidades (BC&H), caracterizado pela flexibilidade de permitir o 

conhecimento em diversas áreas de atuação, antes de prosseguir em uma formação 

específica. Em contraste com o que ocorre em um curso tradicional, na UFABC os 

alunos tem a possibilidade de realizar ao mesmo tempo disciplinas de diferentes 

cursos. Essa proposta procura promover uma formação integral do aluno, expondo-os 

aos conhecimentos científicos característicos do estado atual da ciência e a temas de 

origem humanística e social, possibilitando um intenso intercâmbio interdisciplinar. As 

formações específicas oferecidas pela universidade são: 

Câmpus Santo André: 

 Bacharelado e Licenciatura em Química 

 Bacharelado e Licenciatura em Física 

 Bacharelado e Licenciatura em Biologia 

                                                             
1
 http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=74 
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 Bacharelado e Licenciatura em Matemática 

 Engenharia Ambiental e Urbana 

 Engenharia de Informação 

 Engenharia de Energia 

 Engenharia de Instrumentação, Automação e Robótica 

 Engenharia de Materiais 

Câmpus São Bernardo do Campo: 

 Bacharelado e Licenciatura em Filosofia 

 Bacharelado em Ciências Econômicas 

 Bacharelado em Políticas Públicas 

 Bacharelado em Planejamento Territorial 

 Bacharelado em Relações Internacionais 

 Bacharelado em Neurociências 

 Engenharia Aeroespacial 

 Engenharia de Gestão 

 Engenharia Biomédica 

O INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) 

completou, durante o exercício de 2011, os processos de visita para avaliação in loco 

dos cursos da UFABC ligados ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia. Em 2010 já 

haviam sido avaliados os cursos de Licenciatura em Química, Bacharelado em Física, 

Bacharelado em Engenharia de Energia e do Bacharelado em Ciência e Tecnologia – 

BC&T, como parte do processo de reconhecimento dos cursos. Em 2011 foram 

avaliados a Engenharia de Materiais, Engenharia de Instrumentação, Automação e 

Robótica, Engenharia de Informação, Engenharia Ambiental e Urbana, Engenharia 

Aeroespacial, Engenharia Biomédica, Bacharelado e Licenciatura em Biologia e 

Matemática, Bacharelado em Química, Licenciatura em Física, Ciência da Computação 

e Engenharia de Gestão. A universidade obteve notas expressivas, tendo sido 2/3 dos 

cursos avaliados com nota máxima (nota 5). 

2.1.1 Diferenciais organizacionais e acadêmicos da UFABC 

 A UFABC não adota a divisão por departamentos, os cursos são agrupados em 

Centros Interdisciplinares (Centro de Ciências Naturais e Humanas; Centro de 

Matemática, Computação e Cognição e Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 

Sociais Aplicadas) onde convivem docentes oriundos de várias áreas do conhecimento. 

A formação profissional deverá ser plena, sem especializações restritivas. A 
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aprendizagem deverá se transformar em um processo autônomo e contínuo, que 

propicie aos alunos/egressos a capacidade de enfrentar problemas novos por meio de 

postura investigativa e inovadora. Os Bacharelados Interdisciplinares, por serem cursos 

de nível superior, também dão acesso direto à pós-graduação e/ou ao mercado de 

trabalho.  

Para fins didáticos e pedagógicos os currículos dos BI são organizados em eixos 

interdisciplinares, sendo cinco da área de ciência e tecnologia e um da área de 

humanidades (Estrutura da Matéria, Processos de Transformação, Energia, 

Comunicação e Informação, Representação e Simulação e Humanidades). Para o BC&H, 

o eixo Humanidades foi subdividido em (1) Estado; (2) Sociedade e Mercado, (3) 

Pensamento, Expressão e Significado; (4) Espaço, Cultura e Temporalidade; e, (5) 

Ciência, Tecnologia e Inovação. 

 As disciplinas são divididas nas categorias obrigatórias, de opção limitada e 

livre. As disciplinas obrigatórias permeiam todos os centros, com essa prática se busca 

a atuação integrada e a sinergia entre os cursos. 

Outro diferencial do projeto pedagógico da UFABC é a avaliação por meio de 

conceitos, o qual permite uma análise mais qualitativa do aproveitamento do aluno.  

Os conceitos são: 

CONCEITOS  

A Desempenho excepcional, demonstrando excelente compreensão da 
disciplina e do uso do conteúdo. 

B Bom desempenho, demonstrando boa capacidade de uso dos conceitos da 
disciplina. 

C Desempenho mínimo satisfatório, demonstrando capacidade de uso 
adequado dos conceitos da disciplina, habilidade para enfrentar problemas 
relativamente simples e prosseguir em estudos avançados. 

D Aproveitamento mínimo não satisfatório dos conceitos da disciplina, com 
familiaridade parcial do assunto e alguma capacidade para resolver problemas 
simples, mas demonstrando deficiências que exigem trabalho adicional para 
prosseguir em estudos avançados. Nesse caso, o aluno é aprovado na 
expectativa de que obtenha um conceito melhor em outra disciplina, para 
compensar o conceito D no cálculo do CR. Havendo vaga, o aluno poderá 
cursar esta disciplina novamente. 

F Reprovado. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção de 
crédito. 

O Reprovado por falta. A disciplina deve ser cursada novamente para obtenção 
de crédito. 

I Incompleto. Indica que uma pequena parte dos requerimentos do curso 
precisa ser completada. Este grau deve ser convertido em A, B, C, D ou F antes 
do término do quadrimestre subsequente. 
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A UFABC possui diversos projetos e ações para promover a qualidade do ensino 

de graduação, dos quais merecem destaque: 

Projeto de Ensino-Aprendizagem Tutorial (PEAT) 

A inserção dos alunos da UFABC no PEAT busca desenvolver a atitude 

empreendedora na formação pessoal, acadêmica e profissional do estudante através 

de um método de acompanhamento individualizado, realizado por um docente da 

universidade (Tutor). 

Projeto de Assistência Estudantil 

Os Programas de Apoio ao Estudante de Graduação da UFABC objetivam 

minimizar os impactos sociais e econômicos que influenciam negativamente as 

condições de permanência do estudante na Universidade. Esta é uma das estratégias 

de inclusão social e consiste no subsídio financeiro concedido nas seguintes 

modalidades: 

 Bolsa Permanência: auxílio financeiro ao estudante a fim de subsidiar as suas 

necessidades básicas de alimentação, transporte, literatura acadêmica, 

atividades culturais, atividades esportivas, saúde e vestuário, objetivando 

prover as condições mínimas para dedicar-se com maior intensidade à sua 

formação acadêmica; e 

 Bolsa Moradia: subsídio financeiro destinado ao estudante que tenha a 

necessidade de morar fora do seu domicílio familiar, passando a residir nos 

municípios próximos dos câmpus da UFABC. 

Tais benefícios2 são regulamentados pela Resolução ConsUni nº 59/2011 e 

Editais próprios que estabelecem procedimentos para inscrição e seleção dos 

estudantes a serem atendidos. 

Além disso, a UFABC oferece apoio psicossocial objetivando auxiliar o aluno a 

lidar com questões que estejam interferindo na vida acadêmica, para isso contamos 

com o trabalho de assistentes sociais e psicólogos. Essas profissionais estão dispostas a 

acolher o aluno e, se necessário, encaminhá-lo para serviços externos. 

Projeto Monitoria Acadêmica 

A Monitoria Acadêmica tem o compromisso de desenvolver a autonomia e a 

formação integral dos alunos, incentivar a interação entre seus pares e os professores, 

além de propiciar apoio aos graduandos matriculados nos Bacharelados 

                                                             
2
 O Programa Bolsa Permanência e Moradia serão detalhados na Dimensão Atendimento ao Aluno.  
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Interdisciplinares (BI). Na UFABC essa atividade busca estimular no aluno monitor o 

senso de responsabilidade, de cooperação, a satisfação em ampliar conhecimentos e o 

empenho nas atividades acadêmicas. 

A prática da monitoria representa uma oportunidade para os estudantes 

compreenderem a importância da ética, da constante atualização e do 

empreendimento na própria formação, seja como um futuro profissional ou como 

pesquisador. 

A cada quadrimestre são selecionados, por meio de seleção interna específica, 

alunos para desenvolverem atividades de monitoria. Estas são dimensionadas pelos 

docentes de cada disciplina, sendo acompanhadas por meio de relatórios e avaliações 

periódicas. O monitor auxilia os demais alunos da disciplina, levantando e 

diagnosticando dúvidas acerca dos conteúdos e exercícios (teóricos/práticos). 

A monitoria acadêmica é um projeto de apoio estudantil, e por isso os alunos 

monitores recebem auxílio financeiro pelo desenvolvimento destas atividades. 

Entretanto, a ênfase dada ao programa de monitoria acadêmica está focada no 

processo de desenvolvimento de conhecimento e maturidade profissional dos alunos, 

permitindo-lhes desenvolver ações que possibilitem a ampliação de seus 

conhecimentos. 

Tabela 2.1.1.1 – Quantidade de bolsas de monitorias concedidas 

BOLSAS DE MONITORIA ACADÊMICAS CONCEDIDAS 

ANO QUANTIDADE DE BOLSAS 

2009 128* 

2010 229 

2011 296 
*Quantidade média de bolsas 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – EXERCÍCIO 2009 a 2011  

Projeto de Iniciação Científica 

Este projeto é desenvolvido em parceria com a Pró-Reitoria de Pesquisa 

(PROPES), através da participação nas reuniões do Comitê do Projeto de Iniciação 

Científica, colaborando na elaboração dos editais para bolsas de Iniciação Científica da 

UFABC e do CNPq. A Iniciação Cientifica da UFABC permite introduzir os alunos de 

graduação na pesquisa cientifica, visando fundamentalmente, colocá-los desde cedo 

em contato direto com a atividade científica e engajá-los na pesquisa. Tem como 

característica o apoio teórico e metodológico à realização de um projeto de pesquisa e 

constitui um canal adequado de auxílio para a formação de uma nova mentalidade no 

aluno. A iniciação científica deve ser uma atividade científica e não uma atividade 

básica de formação, para isso a bolsa de iniciação científica é um incentivo individual 
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que concretiza como estratégia exemplar de financiamento aos projetos de relevância 

e aderentes ao propósito científico. 

A pesquisa científica objetiva fundamentalmente contribuir para a evolução do 

conhecimento humano em todos os setores, sendo assim fundamental em 

universidades como a UFABC. 

Considerando que ensino e pesquisa são indissociáveis, a Universidade acredita 

que o aluno não deve passar o tempo todo em sala de aula e sim buscar o aprendizado 

com outras ferramentas. A Iniciação Científica (IC) é uma ferramenta de apoio teórico 

e metodológico à realização do projeto pedagógico, sendo assim um instrumento de 

formação. 

A UFABC possui três programas de iniciação à pesquisa científica: 

Pesquisando Desde o Primeiro Dia – PDPD 

Este Programa de concessão de bolsas é destinado aos alunos ingressantes dos 

Bacharelados Interdisciplinares (BI) da Universidade. Seus recursos são provenientes 

da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD). Seu objetivo é dar ao aluno ingressante a 

ideia de que a pesquisa científica-pedagógica é parte fundamental de sua formação. 

Programa de Iniciação Científica – PIC 

Este Programa realiza-se por meio da concessão de bolsas financiadas pela 

própria UFABC, que acreditando na pesquisa científica disponibiliza um total de 

trezentas (300) bolsas, para atividades de Iniciação Científica dos alunos de graduação. 

Acrescenta-se também que o aluno pode optar, neste Programa, pelo regime 

voluntário, em particular se estiver realizando estágio remunerado de outra natureza. 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC 

Este é um Programa de concessão de bolsas do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), através do qual a Pró-Reitoria de 

Pesquisa (PROPES) obtém anualmente uma quota institucional de bolsas. Visando a 

ampliação da oportunidade de formação técnico-científico pela concessão de bolsas de 

Iniciação Científica para os alunos, cuja inserção no ambiente acadêmico se dá por 

uma ação afirmativa no vestibular, a UFABC conta, desde agosto de 2010, com o 

Programa PIBIC nas Ações Afirmativas – Projeto Piloto do CNPq. O objetivo deste 

Programa é oferecer aos alunos beneficiários de políticas afirmativas a possibilidade de 

participação em atividades acadêmicas de Iniciação Científica. O CNPq recomendou 

treze (13) bolsas para a UFABC. Levando-se em consideração o tamanho da instituição, 

este número é significativo e coloca a Universidade em uma posição diferenciada. 
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As tabelas 2.1.1.2 e 2.1.1.3 demonstram a evolução da quantidade de bolsas de 

iniciação científicas outorgadas durante o período de 2009 a 2011. 

Tabela 2.1.1.2: Quantidade de bolsas de Iniciação Científica outorgadas 

PROGRAMA EDITAL 2009 EDITAL 2010 

Término do Programa Julho/10 Início do Programa Agosto/10 

DISPONÍVEIS OUTORGADAS DISPONÍVEIS OUTORGADAS 

PDPD 80 66 90 90 

PIC 300 175 300 252 

PIBIC-CNPq 60 59 70 70 

PIBIC-AF 13 11 14 12 

TOTAL 453 311 474 424 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPES  

Tabela 2.1.1.3: Quantidade de bolsas de Iniciação Científica outorgadas em 2011 

PROGRAMA EDITAIS 2011 

BOLSAS DISPONÍVEIS BOLSAS OUTORGADAS 

Pdpd 90 90 

PICpi 150 149 

PIBIC-CNPq 70 67 

PIBIC-AF 10 10 

PIBIT 5 5 

PICME 9 9 

CsF 15 2 

TOTAL 349 332 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPES  

No que tange à produtividade científica, especialmente apresentações de 

trabalhos em congressos e simpósios, a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

disponibiliza uma modalidade de bolsa científica denominada “Bolsa Auxílio Eventos”. 

Sua finalidade é suprir despesas referentes à participação dos alunos, como taxa de 

inscrição e custos de viagem em eventos fora da UFABC. É importante salientar que 

nossos alunos bolsistas não participam somente de eventos de Iniciação Científica, 

mas também de outros Congressos e Simpósios, inclusive com alunos de pós-

graduação e demais pesquisadores. Outro ponto que merece destaque são as 

publicações; alguns alunos já tiveram seus trabalhos aceitos para publicação em 

periódicos científicos. 

Finalmente, o Programa de Iniciação Científica exige a apresentação das 

pesquisas desenvolvidas aos Comitês Institucional e Externo para avaliação, o que 

ocorre anualmente no Simpósio de Iniciação Científica (SIC). No ano de 2010 o SIC 

entrou na agenda de eventos da Universidade no período de 23 a 27 de novembro; 

neste houve a premiação para os trabalhos que obtiveram maior destaque. É 
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importante destacar que o número de bolsas PIBIC tem aumentado com o passar dos 

anos. Inicialmente, ano de 2007, a UFABC teve uma quota aprovada pelo CNPq de 

trinta (30) bolsas, em 2008 este número passou para quarenta e cinco (45) e em 2010 

já contávamos com um total de sessenta (60) bolsas. Isto demonstra que a 

Universidade tem sido avaliada positivamente pelo Comitê Externo do CNPq, 

constituído por pesquisadores com bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq. No 

caso do Comitê que avalia a Universidade, este é composto por Paulo Eigi Miyagi (Nível 

1B – Universidade de São Paulo – USP), Luiz Antônio Nogueira Lorena (Nível 1A – 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE), Ricardo Abramovay (Nível 1C – 

Universidade de São Paulo – USP) e Mauricio da Silva Baptista (Nível 2 – Universidade 

de São Paulo – USP). Pode-se avaliar o sucesso dos programas de Iniciação Científica da 

UFBAC pelo número de inscrições. O Programa Pesquisando Desde o Primeiro Dia 

(PDPD) teve, por exemplo, um número de bolsas solicitadas bem acima do que as 

disponíveis e não se pode desconsiderar o crescente número de inscrições para os 

demais Programas, principalmente quando se considera o fato de termos uma 

Universidade ainda em formação. 

2.2. Pesquisa 

As principais diretrizes para a pesquisa na UFABC estão colocadas desde 2006, 

no projeto pedagógico da universidade, são elas: 

I – Linhas de pesquisa abertas para abrigar novas ideias. 

II – Compromisso em contribuir para o avanço da ciência e tecnologia. 

III – Plano didático-pedagógico marcado por grandes temas, a fim de promover 

a integração entre ensino e pesquisa. 

A pesquisa científica é um dos principais objetivos institucionais da UFABC. As 

pesquisas realizadas por docentes e alunos têm elevada relevância científica, 

tecnológica e social. A Pró-Reitoria de Pesquisa está cumprindo sua parte dos 

compromissos institucionais, sendo o maior fator limitante a infraestrutura ainda 

incompleta para laboratórios. De uma forma geral, a UFABC objetiva que as pesquisas 

realizadas sejam interdisciplinares e inovadoras, conforme o projeto pedagógico. 

Porém, não limita ou restringi as pesquisas realizadas por seus pesquisadores, por 

respeitar o princípio que a pesquisa deve ser livre. 

Quanto aos critérios utilizados para a participação dos pesquisadores em 

eventos científicos, a Pró-Reitoria de Pesquisa não dispõe de recursos financeiros para 

custear a participação em eventos dos professores, portanto não pode existir critério 

para este financiamento.  
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A respeito da participação em si (com ou sem financiamento), a UFABC não 

limita essa participação, pelo mesmo motivo de não limita as pesquisas: a pesquisa e 

sua divulgação são livres. Porém, cabe ao Conselho do Centro do pesquisador aprovar 

o afastamento e utilizar, para fins dessa aprovação, critérios de mérito estabelecidos 

previamente no respectivo Centro. 

A contribuição das pesquisas da universidade para o desenvolvimento regional 

e local se dão nos seguintes aspectos: 

i. Oferta de ensino superior de qualidade aos alunos da região. No projeto 

pedagógico este ensino está indissociavelmente ligado à pesquisa. Através de 

projetos de iniciação científica na graduação, das pesquisas de mestrado e 

doutorado na pós-graduação, das pesquisas de pós-doutorado e das pesquisas 

dos nossos professores, obter, disseminar e divulgar conhecimentos científicos 

na região. 

ii. A UFABC mantém programas de estágios com dezenas de empresas da região. 

Estes estágios são uma oportunidade para os alunos levarem para essas 

empresas conhecimentos, metodologias e resultados obtidos em pesquisas da 

universidade. 

iii. A UFABC está aberta para parcerias em pesquisa com as empresas da região. 

Através dessas pesquisas as empresas poderão se beneficiar dos benefícios 

fiscais e dos subsídios previstos pela lei de inovação, a lei do bem e a lei da 

inovação. 

iv. A UFABC organiza frequentemente eventos científicos, muitos dos quais estão 

abertos para a comunidade local. Entre estes, destacamos o Simpósio de 

Iniciação Científica, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, as 

contribuições da pesquisa para o UFABC para Todos, e o Simpósio de Pesquisa 

do Grande ABC. Este último evento está sendo organizado conjuntamente por 

sete universidades da região e visa aproximar estes universidades entre si e 

com o setor produtivo da região. 

A produção científica da UFABC pode ser medida através de indicadores 

quantitativos, tais como artigos, capítulos de livros, citações, apresentações em 

congressos, patentes, premiações, entre outros. Todos estes critérios indicam que a 

produção está crescendo. Porém os números totais ainda estão insatisfatórios, 

principalmente devido à demora na construção dos laboratórios necessários para 

plenamente realizar o potencial dos nossos pesquisadores. 
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  As pesquisas da UFABC se caracterizam pela interdisciplinaridade e pelo alto 

grau de envolvimento de alunos nas pesquisas, sendo ambas as características 

coerentes com a missão institucional de realizar ensino através da pesquisa. 

Existem atualmente na Universidade 39 grupos de pesquisa cadastrados no 

CNPq, desenvolvendo centenas de projetos de pesquisa. A maioria desses projetos 

recebe apoio e/ou financiamentos das seguintes agências de fomento: FAPESP – 

Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo (Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo), CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (Ministério de Ciência e Tecnologia – Governo Federal), FINEP – 

Financiadora de Estudos e Projetos (Ministério de Ciência e Tecnologia – Governo 

Federal) e CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior  

(Ministério da Educação – Governo Federal).  

A produção intelectual da UFABC é divulgada principalmente pelos próprios 

pesquisadores, através de publicações em revistas especializadas e livros, e através de 

apresentações em congressos. Outros meios de divulgação incluem os sites da 

Universidade e da Pró-Reitoria de Pesquisa, o informativo PesquisABC e eventos como 

o anual Simpósio de Iniciação Científica e o Simpósio de Pesquisa do ABC. Tanto 

revistas quanto congressos costumam ter a própria política de divulgação e publicação, 

sobre a qual a universidade não tem, e nem deve ter, alguma influência. Os critérios 

para publicação e divulgação dos trabalhos científicos pelos meios internos (sites, 

informativo, etc.) incluem: trabalhos premiados, trabalhos de aguda inovação e 

relevância, trabalhos com grande repercussão, e trabalhos com temas relacionados 

com eventos ou datas especiais. 

O controle de registro da produção e desenvolvimento das atividades dos 

pesquisadores é feito por meio de cinco cadastros mantidos pela Pró-reitoria de 

Pesquisa: cadastro dos projetos de pesquisa dos professores, cadastro dos projetos de 

Iniciação Científica, cadastro dos equipamentos de pesquisa doados, cadastro dos pós-

doutorados e cadastro dos projetos estudantis de pesquisa. Estes cadastros são 

alimentados por informações recebidas pelos próprios pesquisadores e pelas agências 

de fomento. 

A Pró-reitoria de Pesquisa monitora a produção científica acompanhando 

regularmente os principais bancos de dados na internet (Web of Science e Scopus), e 

através do uso do software ScriptLattes, que busca e quantifica a produtividade 

científica através dos filtros desejados junto ao Currículo Lattes dos nossos 

pesquisadores. 
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2.2.1. Formação de Pesquisadores 

A UFABC é uma universidade de pesquisa. Essa descrição se refere, 

comumente, a universidades que não se limitam a transmitir conhecimentos já 

existentes (ensino), mas também contribuem com a produção de novos 

conhecimentos (pesquisa).  

Graduação: Pesquisadores são formados nos cursos de graduação através dos diversos 

programas e modalidades de Iniciação Científica. Atualmente há nove modalidades, 

totalizando quase quinhentas bolsas. Esses programas são uma das prioridades da Pró-

Reitoria de Pesquisa e da UFABC.  

Pós-graduação: As pesquisas realizadas como parte dos projetos de mestrado e 

doutorado dos alunos de pós-graduação na maioria das vezes são realizadas nos 

laboratórios de pesquisa, cuja administração é supervisionada pela Pró-Reitoria de 

Pesquisa. 

Professores: As pesquisas mais avançadas desenvolvidas na UFABC são as dos próprios 

professores. Os concursos da UFABC exigem que todos os professores devem ter perfil 

de pesquisador. Aos pesquisadores contratados, a UFABC oferece assistência através 

da disponibilização de infraestrutura para pesquisa, e de ajuda na aquisição de 

equipamentos, livros e insumos científicos, bem como apoio nos trâmites com as 

agências de fomento (Fapesp, CNPq, Finep, Capes).   

Institucional: A Pró-Reitoria de Pesquisa ainda administra os Laboratórios 

Multiusuários da UFABC (Central Multiusuário, Biotérios, etc.), coordena os projetos 

institucionais para Infraestrutura em Pesquisa, estimula e administra o cadastro de 

grupos de pesquisa da UFABC no CNPq, realiza o acompanhamento e a divulgação da 

produção científica dos docentes pesquisadores, e divulga junto à comunidade UFABC 

os editais e chamadas das agências de fomento. 

2.2.2. Relações interinstitucional e internacional em relação à 

pesquisa na UFABC 

Na UFABC a Pró-Reitoria de Pesquisa é a responsável pelas relações com outras 

instituições (universidades, empresas, agências de fomento, etc.) dentro do âmbito da 

pesquisa. Isso se dá através de um contato direto do Pró-Reitor e sua equipe com essas 

instituições, sempre buscando divulgar, promover e fomentar a pesquisa científica da 

universidade. Internacionalmente a Pró-Reitoria de Pesquisa é auxiliada pela 

Assessoria de Relações Internacionais da UFABC.  
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2.3 Extensão3 

A Pró-Reitoria de Extensão Universitária (ProEx) da UFABC tem como missão 

principal promover a efetiva interação da Universidade com a Sociedade, 

compreendendo como Extensão a prática acadêmica catalisadora entre as atividades 

de ensino e de pesquisa promovidas pela instituição em resposta às demandas dessa 

sociedade, no nível local e regional. Busca, ainda, possibilitar a formação do 

profissional cidadão e se fortalecer junto à sociedade como espaço diferenciado de 

produção do conhecimento com o objetivo de superar as desigualdades sociais 

existentes. 

Segundo o PDI, a UFABC poderá contribuir com o desenvolvimento cultural, 

material e humano da comunidade por meio de atividades de extensão, que poderá 

alcançar o âmbito de toda a coletividade ou se dirigir a pessoas e instituições públicas 

ou privadas, abrangendo cursos ou serviços que serão realizados no cumprimento de 

programas específicos. 

As propostas de extensão na UFABC concentram-se em: 

 ações sociais com o objetivo de beneficiar a comunidade local, em primeira 

instância, e depois nos níveis regional e nacional, com soluções que impactem 

diretamente na melhoria da qualidade de vida da população. 

 ações de cunho cultural, a UFABC promoverá eventos de divulgação cultural e 

implementará diversos projetos culturais, entre os quais: desenvolvimento da 

cultura local, registro e preservação da cultura popular, melhoria da qualidade 

cultural e educacional de jovens (ação junto aos professores e dirigentes de 

escolas públicas). 

 programas de difusão e incentivo cultural e artístico dos servidores e dos 

alunos, e manterá constante preocupação em envolver a comunidade discente 

através de programas específicos como o Laboratório da Extensão (para as 

atividades sociais e culturais) e Empresa Jr. (para as atividades de 

desenvolvimento do setor produtivo). 

 difusão científica com as autoridades regionais. Uma das responsabilidades da 

universidade é traduzir em linguagem acessível para todos os cidadãos, mesmo 

aqueles que tiveram a oportunidade de adquirir apenas a educação básica, os 

novos avanços da ciência. A promoção de atividades culturais em cooperação 

                                                             
3 As atividades de extensão, descritas nessa dimensão se concentram nas atividades direcionadas à 

atividades acadêmicas, as atividades voltadas à comunidade externa é descrito na Dimensão 

Responsabilidade Social.    
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com outras organizações, envolvendo artes, literatura, religião (não 

proselitismo) também fazem parte desse escopo em futuro próximo. 

 Na parte de desenvolvimento tecnológico, a UFABC assume o compromisso de 

responder a demandas das indústrias para solucionar problemas desafiantes e 

amplos. Vale ressaltar que o papel da universidade não é assumir 

responsabilidades empresariais, mas investir em conhecimento aplicado. A 

universidade não pode ser encarada como uma divisão de desenvolvimento de 

qualquer indústria, pois tem a missão de promover a invenção e descobrir 

processos inovadores. 

 cursos de extensão para promover a educação continuada e atender a 

demandas específicas de segmentos da sociedade, principalmente do setor 

industrial na Região do ABC. 

Atividades de extensão realizadas em 2010 

Durante o exercício de 2010, as atividades se subdividiram em três áreas 

específicas: Execução dos Projetos de Extensão promovidos pela própria instituição, 

conforme o edital ProEx 01/09; Projetos financiados por fontes externas; e Atividades 

e Eventos promovidos pela Pró-Reitoria de Extensão. Com relação aos projetos 

financiados com recursos próprios, dos 17 projetos, somente um não teve sua 

execução concluída, chegando, assim, a um índice de aproveitamento de 94% das 

propostas aprovadas, de acordo com edital 01/09. Quanto às Atividades e Eventos 

promovidos pela Pró-reitoria de Extensão que se desenvolveram ao longo do ano 

letivo, as principais foram: UFABC PARA TODOS, Semana de Solidariedade e Cidadania, 

Semana de Ciência e Tecnologia, FORPROEX e Jornada Cultural. Destaca-se, também, o 

suporte dado a à participação da instituição no processo de seleção de projetos, 

promovido pelo Ministério da Defesa – Projeto Rondon, onde obtivemos a aprovação 

de 2 projetos que serão executados em janeiro/fevereiro de 2011. 

A participação da ProEx foi destacada no desenvolvimento dos seguintes 

cursos: 

 Especialização em Gestão Pública – iniciado em setembro de 2009, e com final 

previsto para fevereiro de 2011, e destinou-se a servidores graduados da 

UFABC;  

 Especialização em Filosofia e História da Ciência e da Tecnologia – também 

iniciado em 2010, com final previsto para o início de 2011, e atendeu 50 alunos 

regulares e 10 especiais; 
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 Curso de Extensão de Geometria e Cálculo – destinado a professores de 

matemática do ensino fundamental e médio, e atendeu a 50 docentes e foi 

ministrado no mês de janeiro de 2010. 

Durante o exercício de 2010, uma série de atividades, relacionadas a Formação 

Inicial e continuada a distância, foram desenvolvidas na UFABC, sob a responsabilidade 

da Pró-Reitoria de Extensão - ProEx, dentre as quais destaca-se: 

 Cursos de Capacitação em Novas Tecnologias na Educação. 

 Cursos de Especialização. 

Em 2010, foram realizados dois cursos de capacitação no uso de novas 

tecnologias na educação, tendo como público alvo docentes da UFABC. A capacitação 

teve como finalidade principal preparar esses docentes para atuar nos cursos 

ofertados através do sistema UAB, bem como, para utilizar novas tecnologias nos 

cursos presenciais. 

O curso também foi aberto à participação de funcionários da UFABC para 

capacitá-los a desenvolver materiais didáticos a ser oferecidos internamente ou 

externamente. Foram realizados, também, dois cursos para tutores, preparando-os 

para a atuação na tutoria nos cursos ofertados aos Pólos da UAB da UFABC. No total, o 

curso para docentes foi ofertado para 66 participantes e o dos tutores para 71 

participantes. 

Com relação aos cursos de especialização a distância, em março de 2010 teve 

início o curso de Especialização em Tecnologia e Sistemas de Informação (TSI) com 200 

vagas ofertadas para quatro pólos: Bragança Paulista (50 vagas), Cubatão (50 vagas), 

Diadema (50 vagas) e São José dos Campos (50 vagas). Atuam no curso ainda em 

andamento, 13 docentes da UFABC e 16 tutores. 

Em Setembro de 2010, iniciou-se o curso de Especialização em Ciência e 

Tecnologia (C&T) com 200 vagas destinadas para professores da Rede Pública, através 

da Plataforma Freire, ofertadas para 4 polos: Bragança Paulista (50 vagas), Cubatão (50 

vagas), Diadema (50 vagas) e São José dos Campos (50 vagas). Atuam no curso ainda 

em andamento, 9 docentes da UFABC e 12 tutores. 

Outra atividade desempenhada pela ProEx em 2010 foi a elaboração de um 

projeto aprovado no edital do programa UAB para estimular o uso de Tecnologia de 

Informação e Comunicação - TIC na graduação presencial, composto por 8 subprojetos. 

A Pró-reitoria de extensão atuou na execução financeira dos mesmos, auxiliando nas 

aquisições de material de consumo e permanente.  
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No ano de 2010, considerando-se todas as atividades desenvolvidas pela ProEx, 

10.022 pessoas foram beneficiadas pelas atividades de extensão, número bastante 

acima da meta prevista.  

Atividades de extensão realizadas em 2011 

Em 2011, foram as seguintes ações mais importantes desenvolvidas pela Pró-

Reitoria de Extensão:  

Programa de Ações Extensionistas (PAE): Foi lançado o Edital 002/2011 – que 

tinha chamada de projetos, cursos, eventos e oficinas. A participação era aberta a 

alunos e a comunidade externa. Houve aprovação de 31 projetos de extensão, sendo: 

5 cursos, 6 eventos, 5 oficinas e 15 projetos. Somente um dos projetos não teve sua 

execução concluída, chegando, assim, a um índice de aproveitamento de 96% das 

propostas aprovadas, de acordo com edital 02/11. O acompanhamento das atividades 

ocorre por meio de relatórios mensais enviados pelos coordenadores das ações de 

extensão à equipe da ProEx.  

Especialização em Gestão Pública – servidores UFABC: Curso de Pós-Graduação 

lato sensu iniciado em 2009 visando à qualificação de servidores da UFABC em Gestão 

Pública. Em 2011 vinte e um alunos concluíram o curso e já tiveram seus certificados 

emitidos.  

Especialização em Filosofia e História da Ciência: Curso de Pós-Graduação lato 

sensu aberto à comunidade. Iniciado em 2010 e finalizado em 2011, atendeu 50 alunos 

regulares e 10 especiais das comunidades externa e interna da UFABC.  

Curso de Extensão Direito Aeronáutico aplicado à Atividade Aérea e à 

Engenharia Aeronáutica – destinado aos trabalhadores de áreas correlatas e alunos da 

UFABC. Dos 80 alunos matriculados, 57 concluíram o curso.  

Especialização em Educação de Jovens e Adultos/Economia Solidária – 

destinado à professores do ensino público que trabalham com EJA, teve início em 2010 

e está previsto para ser finalizado em 2012, e atende 56 alunos (docentes e gestores 

atuantes na área de EJA dos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, 

Suzano e São Paulo (Campo Limpo e Butantã).  

Curso de Extensão Introdução a Realidade Brasileira: grandes pensadores e 

temas da realidade brasileira: 50 alunos da comunidade externa e interna da UFABC, 

finalizado em 2011.  

Programa Anual de Capacitação Continuada – PACC, financiado pela CAPES. 

Curso a distância para formação de tutores para atuarem nos cursos de especialização 

oferecidos em EAD/UAB e nos projetos TIC em Educação desenvolvidos na 
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Universidade. Em 2011 foram ministrados 3 cursos de 40h cada, tendo atendido um 

total de 60 alunos.  

Curso de formação a distância – Novas Tecnologias e Metodologias na 

Educação - NTME, financiado pela CAPES, e destinado a formação de docentes da 

UFABC para atuar em cursos de especialização oferecidos em EAD/UAB e nos projetos 

TIC em Educação. Em 2011 foram ministrados 2 cursos de 90 horas cada, com um total 

de 55 alunos.  

Curso de Extensão Educação Emocional: a articulação entre o cognitivo e o 

afetivo no ambiente escolar – foram atendidos 19 alunos licenciandos e licenciados em 

diversas áreas do conhecimento e em pedagogia.  

Oficina de Educação Ambiental e Mudanças Climáticas usando o jogo Eco 

Estratégia - 20 alunos. Destinado a professores do ensino fundamental e médio.  

Curso de Extensão Gestão de desastres naturais em ambiente urbano – 

realizado no mês de Dezembro de 2011. Destinou-se a alunos da UFABC - 43 alunos.  

2.4. Pós-Graduação 

Segundo o PDI, os programas de Pós-Graduação stricto sensu (mestrado e 

doutorado) da UFABC têm como meta o desenvolvimento de pesquisa científica e 

tecnológica de fronteira. Os cursos se propõem a formar pesquisadores com amplo 

domínio dos campos do saber e profissionais altamente qualificados para suprir a 

demanda do ensino superior e do desenvolvimento tecnológico nacional e regional. 

Todos estão profundamente marcados pelas opções de pesquisa e pelo vínculo de 

cooperação com outras universidades internacionais e brasileiras. 

O objetivo da universidade é formar uma pós-graduação com aproximadamente 2000 

estudantes com cerca de 20 cursos de pós-graduação que reflitam as atividades 

envolvidas em seus grupos de pesquisa. 

O programa de Pós-graduação da UFABC possui 17 cursos, sendo:  

1) Pós-Graduação em Biossistemas (PG-BIS), no nível de Mestrado;  

2) Pós-graduação em Ciência da Computação (PG-CCO), no nível de Mestrado;  

3) Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia/Química (PG-CTQ), nos níveis de Mestrado 

e Doutorado;  

4) Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais (PG-CHS), no nível de Mestrado;  

5) Pós-Graduação em Energia (PG-ENE), nos níveis de Mestrado e Doutorado;  

6) Pós-Graduação em Engenharia da Informação (PG-INF), no nível de Mestrado;  
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7) Pós-graduação em Engenharia Mecânica (PG-MEC), no nível de Mestrado;  

8) Pós-graduação em Engenharia Elétrica (PG-ELE), no nível de Mestrado;  

9) Pós-Graduação em Ensino, História e Filosofia das Ciências e da Matemática (PG-

EHF), no nível de Mestrado;  

10) Pós-Graduação em Física (PG-FIS), no nível de Mestrado e Doutorado;  

11) Pós-Graduação em Matemática (PG-MAT), no nível de Mestrado;  

12) Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados (PG-NMA), nos níveis de 

Mestrado e Doutorado;  

13) Pós-Graduação em Neurociência e Cognição (PG-NEC), no nível de Mestrado;  

14) Pós-graduação em Planejamento e Gestão do Território (PG-PGT), no nível de 

Mestrado;  

15) Pós-graduação em Biotecnociência (PG-BIT), no nível de Mestrado;  

16) Pós-graduação em Engenharia Biomédica (PG-BIM), no nível de Mestrado;   

17) Pós-graduação em Matemática em Rede Nacional (PROFMAT), no nível de 

Mestrado Profissional. 

Os cursos avaliados pela CAPES, possuem o conceito de escala que vai de um a 

sete, sendo sete a máxima excelência. Na tabela 2.4.1 é apresentada a nota da CAPES 

dado aos cursos de pós-graduação em atividade no ano de 2011 da UFABC: 

 
Tabela 2.4.1: Notas Capes em 2011 dos cursos de mestrado e doutorado 

CURSOS DE MESTRADO E DOUTORADO 

Curso/Área do Conhecimento NOTA CAPES 

Biossistemas  4 

Ciência da Computação 3 

Ciência e Tecnologia/Química  4 

Ciências Humanas e Sociais 3 

Energia 4 

Engenharia da Informação  3 

Engenharia Elétrica 3 

Engenharia Mecânica 3 

Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática 3 

Física 4 

Matemática Aplicada 3 

Nanociências e Materiais Avançados 5 

Neurociência e Cognição 4 

Planejamento e Gestão do Território 4 
Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2011  
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No Gráfico 2.4.1 é demonstrada a evolução do quantitativo de alunos 

matriculados nos cursos de pós-graduação da instituição. 

Gráfico 2.4.1 – Quantidade total de alunos matriculados na Pós-Graduação 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPG 

Entre as realizações da área acadêmica, inclui-se a concessão de bolsas de pós-

graduação. Segue na tabela 2.4.2 e 2.4.3, os quantitativos de bolsas concedidas 

durante o período de 2009 a 2011: 

Tabela 2.4.2: Bolsas de Pós-Graduação concedidas entre os anos de 2009 a 2010 

BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO CONCEDIDAS EM 2009 

TIPOS DE BOLSAS Mestrado Doutorandos Pós-Doc 

UFABC 54 25 16 

CAPES 23 11 3 

FAPESP 6 6 10 

CNPq 14 3 - 

Total 97 45 29 

BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO CONCEDIDAS EM 2010 

TIPO DE BOLSA Mestrado Doutorado Pós-doc 

UFABC 57 26 19 

CAPES 51 29 5 

FAPESP 8 16 12 

CNPq 13 5 0 

Outras 3 0 0 

Total 132 76 36 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPG 

 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

ja
n

/1
0

 

fe
v/

1
0

 

m
ar

/1
0

 

ab
r/

1
0

 

m
ai

/1
0

 

ju
n

/1
0

 

ju
l/

1
0

 

ag
o

/1
0

 

se
t/

1
0

 

o
u

t/
1

0
 

n
o

v/
1

0
 

d
ez

/1
0

 

ja
n

/1
1

 

fe
v/

1
1

 

m
ar

/1
1

 

ab
r/

1
1

 

m
ai

/1
1

 

ju
n

/1
1

 

ju
l/

1
1

 

ag
o

/1
1

 

se
t/

1
1

 

o
u

t/
1

1
 

n
o

v/
1

1
 

d
ez

/1
1

 

2
4

9
 

2
9

8
 

2
9

6
 

2
9

6
 

2
9

6
 

2
9

3
 

2
9

3
 

2
9

2
 3

2
5

 

3
1

7
 

3
1

7
 

3
1

7
 

3
1

7
 

3
1

7
 

4
2

7
 

4
7

2
 5

1
0

 

5
7

9
 

5
2

3
 

5
2

3
 

5
4

2
 

5
4

1
 

5
4

1
 

5
4

3
 

QUANTIDADE DE MATRÍCULAS PÓS-GRADUAÇÃO 
MESTRADO E DOUTORADO 

PERÍODO 2010 - 2011 



 

 

38 

 

C
O

M
I
S

S
Ã

O
 P

R
Ó

P
R

I
A

 D
E
 A

V
A

L
I
A

Ç
Ã

O
 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2010-2012 

Tabela 2.4.3: Bolsas de Pós-Graduação concedidas no ano de 2011 

BOLSAS DE PÓS-GRADUAÇÃO CONCEDIDAS 
EM 2011 

TIPO DE BOLSA Mestrado Doutorado 

UFABC 101 37 

CAPES – DS  89 37 

CAPES – Outras  38 01 

FAPESP 21 29 

CNPq 15 7 

Total 264 111 
Fonte: Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPG 

2.5. Pesquisa à Comunidade Acadêmica 

O resultado da Pesquisa Censo e Opinião Discente, a respeito do ensino e 

pesquisa, é demonstrado na tabela 2.5.1, aponta uma nota de preferência favorável às 

condições para a realização de pesquisa científica. As atividades extracurriculares 

apresentam as menores notas médias entre os três itens avaliados pelos docentes. 

Tabela 2.5.1: Pesquisa e Opinião Discente – Ensino e Pesquisa 

De 0 (zero) a 10 (dez), do pior 
para o melhor, avalie os 
seguintes aspectos da UFABC 

Nota média da 
preferência – 

2009 

Nota média da 
preferência – 

2010 

Nota média da 
preferência – 

2011 

Condições para realização de 
pesquisa científica 

6,72 6,47 6,85 

Oferecimento de disciplinas 
por  quadrimestre 

5,73 4,62 4,84 

Atividades Extracurriculares 3,82 4,08 4,60 
Fonte: “Pesquisa Perfil e Opinião Discente” – CDI/PROPLADI 

 O resultado da Pesquisa Censo e Opinião Discente aponta aprovação pelos anos 

dos cursos de bacharelados interdisciplinares, conforme demonstra a tabela 2.5.2: 

Tabela 2.5.2: Pesquisa e Opinião Discente – Curso de bacharelados interdisciplinares 

O que está achando do curso 
de bacharelado interdisciplinar 
da UFABC (BC&T/BC&H)? 

2009 – Apenas 
BC&T (%) 

2010 (%) 2011 (%) 

Excelente 13,90% 14,87% 23,44% 

Bom 55,40% 54,59% 54,83% 

Regular 23,40% 22,59% 16,29% 

Fraco 1,30% 1,52% 1,05% 

Ruim 4,60% 4,88% 3,32% 

Não sei 1,40% 1,55% 1,07% 
Fonte: “Pesquisa Perfil e Opinião Discente” – CDI/PROPLADI 
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 O resultado da Pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica, a 

respeito da política para o ensino, a pesquisa e a extensão, é demonstrado no quadro 

2.5.1: 

Quadro 2.5.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: A Política para o Ensino, a Pesquisa, 

a Pós-Graduação e a Extensão 

A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

As condições existentes para o desenvolvimento da graduação na UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 16,23% 43,51% 30,52% 5,84% 2,60% 1,30% 

DOCENTE 7,41% 33,33% 33,33% 25,93% 0,00% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 6,10% 43,90% 25,61% 12,20% 2,44% 9,76% 

As condições existentes para o desenvolvimento da pós-graduação na UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 12,99% 23,38% 11,04% 2,60% 1,30% 48,70% 

DOCENTE 3,70% 11,11% 37,04% 11,11% 29,63% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7,32% 41,46% 17,07% 7,32% 2,44% 24,39% 

As condições existentes para o desenvolvimento da pesquisa na UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 27,27% 43,51% 14,94% 2,60% 0,65% 11,04% 

DOCENTE 3,70% 7,41% 37,04% 25,93% 25,93% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 4,88% 39,02% 21,95% 9,76% 2,44% 21,95% 

As condições existentes para o desenvolvimento da extensão na UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 22,73% 28,57% 23,38% 6,49% 5,19% 13,64% 

DOCENTE 3,70% 29,63% 40,74% 7,41% 3,70% 14,81% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 34,15% 25,61% 12,20% 6,10% 19,51% 

A cooperação entre os setores da UFABC para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 16,88% 33,12% 26,62% 9,09% 3,90% 10,39% 

DOCENTE 3,70% 25,93% 37,04% 18,52% 11,11% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 25,61% 28,05% 17,07% 17,07% 12,20% 

As políticas e mecanismos de incentivo à participação de seu segmento nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 20,78% 38,31% 25,32% 9,74% 3,25% 2,60% 

DOCENTE 0,00% 29,63% 29,63% 25,93% 14,81% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 8,54% 34,15% 30,49% 20,73% 6,10% 

A política de melhoria da qualidade do ensino na UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 13,64% 33,77% 30,52% 11,04% 6,49% 4,55% 
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DOCENTE 3,70% 18,52% 51,85% 14,81% 7,41% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 30,49% 39,02% 9,76% 3,66% 17,07 

Integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão realizada na UFABC  

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 14,94% 35,06% 29,87% 5,19% 6,49% 8,44% 

DOCENTE 3,70% 14,81% 48,15% 22,22% 11,11% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 25,61% 31,71% 21,95% 6,10% 14,63% 

Coerência entre os objetivos institucionais e as atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 16,23% 39,61% 22,08% 6,49% 4,55% 11,04% 

DOCENTE 3,70% 22,22% 29,63% 29,63% 11,11% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 26,83% 35,37% 13,41% 3,66% 19,51% 

Atendimento das necessidades de cada segmento pelas ações e programas oferecidos pela Instituição 
(capacitação, qualificação, ações culturais, etc.) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 19,48% 36,36% 28,57% 5,19% 5,19% 5,19% 

DOCENTE 3,70% 14,81% 51,85% 18,52% 3,70% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 19,51% 37,80% 23,17% 19,51% 0,00% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABC  
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3. A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

3.1. Introdução 

Inserida em um contexto de programas de governo que visava à expansão das 

Universidades Públicas, a UFABC - inerentemente a sua criação - já nascia com uma 

responsabilidade relevante: promover a inclusão de segmentos sociais até então 

ausentes, ou com pouca participação.  

Tal responsabilidade está explícita em seu Projeto Pedagógico, o qual possui 

como um de seus pilares fundamentais, a inclusão social. Para se dar efetividade a essa 

proposta de inclusão, a UFABC adota políticas direcionadas tanto à inserção de alunos 

provenientes de escolas públicas – que ocorrem por meio da política de cotas adotada 

pela universidade - como à manutenção do discente na instituição, a qual se sustenta 

por meio da política de oferecimento de bolsas assistenciais. 

Esta parte do relatório tem como finalidade fornecer dados descritivos a 

respeito da dimensão 03 denominada responsabilidade social. O escopo do presente 

trabalho basear-se-á nos dados coletados e disponíveis desde o início das atividades da 

UFABC (2006 a 2011). 

Os dados colhidos referentes a esta dimensão foram obtidos dos relatórios de 

gestão da UFABC no período de 2009 a 2011, e por meio de informações fornecidas 

pela Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Secretaria Geral e 

Coordenadoria de Recursos Humanos.  

São apresentados dados comparativos com o intuito de efetuar uma 

autoanálise do que foi realmente executado e o que foi proposto no PDI, no período 

de 2009 a 2011. 

O relatório referente a esta dimensão se divide em três partes: 

 A primeira parte descreve as diretrizes da política de responsabilidade social 

descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional da universidade 

 A segunda parte descreve as políticas afirmativas desenvolvidas pela UFABC, 

representadas pelo fornecimento de bolsas-permanência, bolsa-moradia, 

restaurante universitário, programa de inclusão digital e política de cotas. 

 A terceira parte descreve a inter-relação da universidade com a sociedade, nas 

ações de desenvolvimento econômico e social, da memória cultural e produção 

artística. 
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3.2. Responsabilidade social no PDI  

O Plano de Desenvolvimento Institucional descreve a UFABC como uma 

universidade que foi criada com o compromisso social de oferecer cursos gratuitos e 

de qualidade para a população devidamente qualificada para recebê-la, sem 

discriminações de qualquer espécie. A instituição tem a pretensão de desenvolver um 

modelo de universidade socialmente ativa, em que cumprir papéis já estabelecidos 

seria insuficiente para cumprir estes objetivos. 

Além disso, o PDI descreve as ações que devem ser tomadas pela universidade 

inerentes às atividades de responsabilidade social: 

- Reserva de 50% das vagas, nos cursos de graduação, no processo seletivo para 

alunos oriundos de escolas públicas; 

- Cotas socioeconômicas e raciais.  

- Ingresso de um contingente maior de alunos, para evitar a elitização e utilizar 

de forma mais eficiente os recursos e investimentos públicos, além de ampliar a 

democratização do ensino superior. A entrada anual de 1500 alunos (BC&T) e 200 

alunos (BC&H) explora os limites da capacidade da UFABC, com a constante 

preocupação em não comprometer a qualidade do ensino ou aprendizagem; 

- Preocupação permanente em desenvolver a qualidade acadêmica da UFABC 

através das pesquisas científicas e tecnológicas dos seus docentes, para manter a 

qualidade do ensino; 

- Projeto pedagógico ágil e flexível que atenda ao perfil mais pluralista e 

interdisciplinar dos seus alunos e, ao mesmo tempo, permita que eles se autodefinam 

ao longo da sua permanência na UFABC, evitando a evasão por mudança da sua 

vocação; 

- A trimestralidade e o projeto pedagógico baseado em eixos de conhecimento 

possibilitam uma graduação mais rápida do aluno (em três anos no BC&T ou no BC&H) 

para a sua rápida inserção no mercado de trabalho ou encaminhamento à carreira 

acadêmica - Mestrado ou Doutorado - aumentando a eficiência do sistema de ensino e 

acelerando a ascensão social e econômica do aluno; 

- Desenvolvimento e utilização de novas tecnologias de ensino para a melhoria 

do ensino e aprendizagem e para a ampliação do alcance da educação da UFABC no 

espaço e no tempo. 

Além das ações no âmbito da graduação que visam à inclusão social do aluno, a 

UFABC poderá desenvolver ações que visem à melhoria da qualidade de vida e o 

desenvolvimento social e econômico da comunidade regional e nacional: 
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- Serviços à comunidade que melhorem a tecnologia dos produtos ou os 

procedimentos produtivos, e desenvolvimento de soluções aos problemas específicos; 

- Atuação e desenvolvimento de projetos e ações sustentáveis em geral nas 

áreas: ambiental, planejamento e gestão urbana e metropolitana, processamento e 

reciclagem de materiais, fontes de energia alternativas e eficiência energética, 

tratamentos bioquímicos da poluição, inclusão digital, entre outras. 

Estas são, portanto, as diretrizes descritas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional da universidade período de 2009 a 2011.    

3.2.1. Considerações à respeito do PDI em relação à responsabilidade 

social   e as ações da Universidade 

Algumas diretrizes descritas no PDI em relação à responsabilidade social não se 

aplicam atualmente na UFABC, devido à alteração do sistema de trabalho da 

universidade ou por mudanças no sistema superior de ensino adotado pelo governo 

federal, pode-se levantar entre estes pontos: 

- 50% das vagas para alunos que concluíram integralmente o ensino médio em 

escola pública são destinados a quem foi aprovado no processo seletivo (ENEM) e não 

mais no vestibular. 

- Com o crescimento da Universidade, alguns dados no PDI se desatualizaram: 

onde se lê entrada anual de 1500 alunos para o BC&T atualmente o número de 

ingressantes é 1560, e onde descreve 200 para o ingresso de BC & H atualmente há 

ingresso de 400 alunos. 

- Os cursos são atualmente realizados de forma quadrimestral e não trimestral.  

3.3. Políticas Afirmativas 

As políticas afirmativas existentes na UFABC são baseadas nos seguintes 

programas: 

 bolsas socioeconômicas 

 cotas para o ingresso na UFABC 

 Restaurante Universitário 

 Programa de inclusão social 

 Tais itens por se tratarem de assuntos relacionados ao atendimento discente 

serão detalhadamente abordados na dimensão Atendimento ao discente, deste 

relatório.   
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3.4. Inter-relação com a sociedade 

Assim, com o desígnio de fomentar ações de responsabilidade social na 

instituição, foram desenvolvidos, na universidade, projetos e ações relacionadas à 

inclusão social, cultura, educação, democracia, promoção da cidadania, atenção a 

setores sociais excluídos e políticas afirmativas, bem como ao meio ambiente, ao 

desenvolvimento econômico e social. Entre as ações executadas entre 2009 a 2011, 

destacam-se: 

- Dia da Solidariedade e Cidadania; 

- Trote Cidadão 

- Campanha de doação de sangue; 

- PROEXT Cultura SP; 

- Mostra paralela de Cinema; 

- UFABC para todos; 

- Semana de Economia Solidária; 

- Cursinho preparatório para o ENEM; 

- Espaço de Convivência Arte e Saúde; 

- I Bicicleta em Movimento; 

- Treinamento Enem; 

- Descriminalização das drogas; 

- Seminário Emancipa: "Às portas da universidade: alternativas de acesso ao ensino 

superior"; 

- Seminário sobre Acessibilidade e Mobilidade da UFABC: Câmpus Acessível em Cidade 

Sustentável 

- Curso de Pós-graduação Lato Sensu: “Diálogos de Saberes para Ação Cidadã”, 

oferecido aos gestores da Rede Municipal de Ensino de Santo André. 

-Curso de Políticas Públicas – sindicatos: Capacitação de membros da sociedade civil 

organizada. Com 40 alunos matriculados, foi finalizado em 2011. 

Além dos programas acima citados a UFABC se relacionam com a sociedade em 

diversos níveis, tanto dos setores públicos quanto produtivo, mercado de trabalho e 

com instituições sociais culturais e educativas. Dentre estas interações podemos citar: 

Programa UFABC Jr – Empresa Júnior da Universidade Federal do ABC – que tem como 

propósito ampliar a abrangência do conhecimento acadêmico desenvolvido na 
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universidade, de forma a estreitar o relacionamento aluno-mercado de trabalho, por 

meio de parcerias e desenvolvimento de projetos.  

Desenvolvimento de projeto conjunto pelo Núcleo de Inovação Tecnológica – 

NIT da UFABC e a Prefeitura de Santo André, orientando os projetos, no âmbito da 

Propriedade Intelectual, os quais forem selecionados pela Incubadora Tecnológica 

desta Prefeitura. 

Além disso, a universidade desenvolve, mediante convênios e parcerias 

firmados com empresas privadas e órgãos públicos, a interação com o setor produtivo 

e o desenvolvimento de pesquisas. Entre estas empresas e órgãos públicos podemos 

citar: 

- Universidade de São Paulo; 

- Futura Networks do Brasil Consultoria Ltda.; 

 - Brasken S.A; 

-  Thyssenkrupp Bilstein Brasil Molas e Barras Estabilizadoras  

 - Companhia de Gás de São Paulo  

- Município de São Bernardo do Campo  

 - Município de São Bernardo do Campo  

- Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP  

- Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP 

- Fundação Ortopedia e como anuente o Instituto de Ortopedia e Traumatologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo  

- Instituto de Pesquisas de Célula Tronco - IPCTRON  

- Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP  

- Sociedade Brasileira de Biofísica  

 - Instituto de Estudos Avançados do Departamento de Tecnologia Aeroespacial  

- Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP e Fundação Aplicações de Tecnologias 

Críticas –  

 - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP (EJA)  

 - Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo - Fundação OSESP  

- Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT 2010  

- Ministério da Cultura/ Secretaria de Políticas Culturais - MinC ; 

- Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq 
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3.5. Política de acesso aos Portadores de Necessidades 

Especiais  

Em relação aos programas voltados aos Portadores de Necessidades Especiais, 

na universidade, não há programa específico de reserva de vagas destinadas a alunos 

desse grupo. Não obstante, a preocupação com a acessibilidade e proporcionar 

condições de atender tais alunos é evidente, fato que, com certeza, pode ser 

considerado como uma forma de favorecer inclusão desses, na UFABC.  

De qualquer forma, a UFABC possui a sua infraestrutura adaptada para atender 

da melhor maneira possível esse público, por se tratar de instalações será tratado na 

Dimensão 07 – Infraestrutura desse relatório.  
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3.6. Pesquisa à Comunidade Acadêmica 

As pesquisas realizadas junto à comunidade acadêmica revelam informações 

importantes, inclusive a visão que os alunos e servidores têm das atividades exercidas 

pela UFABC referente a esta dimensão. 

Pela pesquisa realizada junto aos discentes na “Pesquisa Perfil e Opinião 

Discente” revelou que o quantitativo de alunos que declararam ser cotistas passou de 

33,30% dos pesquisados em 2009 para 39,18% em 2011, ou seja, um aumento de 

17,66% durante o período, conforme demonstrado na tabela 3.6.1:. 

Tabela 3.6.1: Porcentagem de alunos cotistas na UFABC: 

ALUNOS COTISTAS 

2009 2010 2011 

33,30% 38,77% 39,18% 
Fonte: “Pesquisa Perfil e Opinião Discente” – CDI/PROPLADI 

Em relação à pesquisa sobre o local de alimentação dos discentes 63,77% 

responderam, no ano de 2011, que utilizam o restaurante universitário. É importante 

notar que a quantidade de discentes que se alimentava em casa, caiu acentuadamente 

a partir de 2010, com o início do funcionamento do restaurante universitário. 

 

Tabela 3.6.2: Local de alimentação durante a permanência na Universidade 

ONDE VOCÊ SE ALIMENTA DURANTE O TEMPO DE PERMANÊNCIA NA 
UNIVERSIDADE? (%) 

 2009 2010 2011 

Restaurante universitário - 72,48% 63,77% 

Na cantina da Universidade 1,50% 0,37% - 

Na lanchonete 6,20% 3,28% 7,62% 

No restaurante 23,10% 2,94% 4,08% 

Trago marmita ou lanche de casa 9,70% 3,33% 5,64% 

Em casa 51,80% 13,25% 16,25% 

Outro 7,70% 4,35% 2,64% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: “Pesquisa Perfil e Opinião Discente” – CDI/PROPLADI 

Ainda na Pesquisa Perfil e Opinião Discente, o resultado da pesquisa realizada 

para saber a frequência de utilização do restaurante universitário é demonstrado na 

tabela 3.6.3. 
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Tabela 3.6.3: Frequência que os alunos utilizam o restaurante universitário 

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

Respostas Porcentagem (%) 

Diariamente, para almoço 17,92% 

Diariamente, para almoço e jantar 16,42% 

Diariamente para jantar 11,13% 

Eventualmente 42,23% 

Não utilizo 12,32% 

TOTAL 100,00% 
Fonte: “Pesquisa Perfil e Opinião Discente” – CDI/PROPLADI 

 O Resultado da Pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica, a 

respeito da responsabilidade social da instituição, é demonstrado no quadro 3.6.1: 

Quadro 3.6.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: Responsabilidade Social da 

Instituição 

A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

Condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC aos portadores de necessidades especiais 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 16,23% 40,26% 22,08% 5,19% 3,90% 12,34% 

DOCENTE 7,41% 25,93% 37,04% 14,81% 0,00% 14,81% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 15,85% 39,02% 15,85% 21,95% 7,32% 

As políticas de ação afirmativa na UFABC: bolsas monitoria, moradia, e outras 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 31,82% 38,31% 11,69% 5,19% 4,55% 8,44% 

DOCENTE 29,63% 44,44% 14,81% 3,70% 0,00% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 13,41% 47,56% 17,07% 8,54% 2,44% 10,98% 

As políticas de ação afirmativa na UFABC: sistema de cotas 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 30,52% 33,77% 7,79% 7,79% 8,44% 11,69% 

DOCENTE 18,52% 40,74% 22,22% 3,70% 0,00% 14,81% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 13,41% 47,56% 12,20% 7,32% 6,10% 13,41% 

O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 14,94% 29,87% 27,27% 14,29% 3,90% 9,74% 

DOCENTE 11,11% 40,74% 40,74% 0,00% 0,00% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 20,73% 46,34% 17,07% 9,76% 6,10% 

A contribuição da UFABC para o desenvolvimento local e regional 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 17,53% 31,17% 29,87% 10,39% 3,25% 7,79% 

DOCENTE 11,11% 40,74% 25,93% 14,81% 0,00% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 31,71% 28,05% 23,17% 7,32% 8,54% 
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A importância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 31,17% 38,31% 11,04% 7,14% 2,60% 9,74% 

DOCENTE 7,41% 40,74% 37,04% 11,11% 0,00% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 4,88% 36,59% 25,61% 4,88% 7,32% 20,73% 

Contribuição da UFABC para a melhoria da Educação Básica 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 16,88% 27,92% 25,97% 8,44% 6,49% 14,29% 

DOCENTE 7,41% 18,52% 18,52% 29,63% 3,70% 22,22% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 24,39% 25,61% 21,95% 7,32% 19,51% 

A convivência interna da Universidade para favorecer a formação de cidadão éticos e socialmente 
responsáveis 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 21,43% 35,06% 21,43% 11,04% 8,44% 2,60% 

DOCENTE 11,11% 33,33% 33,33% 7,41% 7,41% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 34,15% 25,61% 14,63% 17,07% 7,32% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABC 
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4. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

4.1. Assessoria de Comunicação e Imprensa - ACI 

A Assessoria de Comunicação e Imprensa (ACI) é uma área da universidade 

ligada diretamente ao gabinete da Reitoria. A ACI tem como suas atribuições 

principais: 

 Planejamento, execução e coordenação dos eventos solenes; 

 Elaboração dos materiais de divulgação (folders, cartazes, banners, flyers, etc.) 

e de toda a identidade visual da UFABC (logos, layout de informativos internos 

e externos, etc.); 

 Elaboração das matérias que subsidiam as ferramentas de comunicação da 

UFABC (portal, Comunicare Alunos, Comunicare Servidores, PesquisABC, 

Recorte) e dos releases enviados para a imprensa.  

Ações Estratégicas da ACI 

Em 2011, além dos materiais e apoio esporádico para divulgação das atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, a Assessoria de Comunicação também ampliou o  

públicos atendidos com materiais permanentes de comunicação da universidade. A 

seguir estão listadas as realizações da ACI: 

 Informativos internos: Durante 2011, o Comunicare Servidores - informativo 

destinado aos docentes e técnicos administrativos - foi enviado 

quinzenalmente com informações administrativas e de interesse do público 

interno. Já o Comunicare Alunos - informativo mensal voltado a assuntos de 

interesse dos discentes da UFABC, firmou-se como canal de comunicação entre 

os alunos e a UFABC.  

 Recorte: Enviado diariamente aos dirigentes da Universidade, o Recorte é o 

informativo eletrônico que possibilita às pessoas estratégicas da Universidade, 

acesso às notícias divulgadas na imprensa sobre a UFABC.  

 PesquisABC: A Assessoria de Comunicação e Imprensa, junto com a Pró-reitoria 

de Pesquisa, mantém a publicação do PesquisABC, canal de divulgação da 

pesquisa científica da UFABC. O PesquisABC é publicado por meio digital – na 

página da Pró-reitoria de Pesquisa (PROPES) - e impresso em edições 

quadrimestrais. Recebem estes informativos os docentes da UFABC, alunos, 

imprensa, comitês de pesquisa e outras universidades.  

 Manual de Identidade Visual: O Manual de Identidade Visual estabeleceu um 

conjunto de normas que uniformizam e dão coerência aos elementos visuais da 
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Universidade. Além disso, orienta as demais áreas da Universidade sobre a 

aplicação da logomarca quanto à forma, proporções, tipografia e cores.  

 Novo Folder Institucional: A Assessoria de Comunicação e Imprensa 

desenvolveu uma nova proposta para folder institucional, trilíngue, que 

permite sua personalização de acordo com a finalidade para a qual será 

utilizado. O material será finalizado e enviado para a gráfica até o início do ano 

de 2012. 

 Projeto de Reformulação do Portal e Desenvolvimento da Intranet: Em parceria 

com o Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI), a Assessoria de Comunicação 

e Imprensa estruturou projeto para a contratação de empresa especializada 

para a reformulação total do portal e desenvolvimento da intranet, com o 

objetivo de atender a demanda de publicação das ações da Universidade, as 

normas de acessibilidade e descentralizar a gestão do conteúdo. A Assessoria 

também deu suporte às áreas que necessitavam desenvolver páginas dentro do 

portal. Foram desenvolvidas as páginas para a Prefeitura Universitária, 

Recursos Humanos, Secretaria Geral e Coordenadoria Geral de Finanças e 

Contabilidade.  

 Boletim de Serviço: Em 2011 a produção do Boletim de Serviço seguiu com 

periodicidade semanal e algumas edições extraordinárias.  

 Bandeiras: Após a finalização do concurso das bandeiras, a Assessoria de 

Comunicação e Imprensa elaborou um processo para a produção de bandeiras 

da UFABC, bem como de todas as demais cidades da Região do ABC e do 

MERCOSUL. Essa aquisição vai possibilitar que o ato protocolar dos eventos 

solenes sejam seguidos, também, no que se refere à presença de autoridades 

políticas de outras cidades nos eventos realizados em Santo André ou São 

Bernardo do Campo.  

 Participação em congresso: A Assessoria de Comunicação submeteu artigo 

científico sobre a UFABC no principal congresso de comunicação nacional. O 

artigo “Divulgação Científica na Universidade Pública: Case Universidade 

Federal do ABC”, foi apresentado em setembro no Intercom 2011 – Congresso 

Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado em Recife.  

 Divulgação em colégios e escolas: Em 2011, a ACI montou, treinou, equipou e 

acompanhou um grupo de alunos voluntários que participou do programa de 

visitação e palestras em escolas e colégios da região. Essa atividade deve ser 

reforçada no próximo ano, visto a repercussão e os resultados preliminares já 

alcançados.  

 Eventos 5 anos: Em 2011, a Assessoria de Comunicação participou ativamente 

da Comissão de Organização de alguns dos principais eventos institucionais 
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promovidos pela reitoria, entre eles: Mini-workshop “Excelência na atuação 

interdisciplinar”; A FAPESP e a pesquisa em São Paulo; Seminário “Perfil do 

aluno da UFABC: 2009 – 2010”; Aula Magna: Ministro da Ciência e Tecnologia 

Aloizio Mercadante; Reunião Andifes; UFABC Para Todos; Exposição de fotos 

dos 5 anos da UFABC; Seminário Acessibilidade e Mobilidade da UFABC; Evento 

em comemoração aos 5 anos da UFABC 

 Diagramação de Livros: Em 2011, a Divisão de Programação Visual atendeu uma 

nova demanda da Universidade por serviço de diagramação de publicações dos 

docentes da UFABC. Foram diagramadas três publicações (entre coletâneas, 

livros e catálogos).  Há outros seis livros em processo de diagramação. Este 

serviço será mantido até que a Editora da UFABC seja estruturada.  

A Comunicação, em especial a Divisão de Programação Visual, também auxiliou 

na divulgação de diversos outros eventos realizados na Universidade pela Pró-reitoria 

de Extensão, com a elaboração de logos, folders, cartazes, banners, certificados, 

credenciais, sinalização, convites, etc., totalizando a criação de 117 materiais. 

4.2.  Ouvidoria 

A proposta de criação da Ouvidoria na UFABC foi iniciada em junho de 2010, 

com reuniões entre a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

(PROPLADI), a Auditoria Interna e o Gabinete da Reitoria. Estas áreas identificaram que 

para o início das atividades de uma Ouvidoria na Universidade seria necessário um 

maior conhecimento da quantidade e tipo de demanda a ser tramitada neste 

específico canal. Por este motivo, optou-se inicialmente pela criação de um canal 

virtual de comunicação com a Comunidade Universitária e a sociedade, capaz de 

permitir essa interação. O canal consolidado, com um ano de funcionamento, é o 

serviço Fale Conosco. A partir da criação deste serviço, e suas análises regulares, será 

possível elaborar um estudo ampliado para a implantação de uma Ouvidoria.  De 

acordo com a proposta inicial, o processo de criação da Ouvidoria da UFABC ocorrerá 

em 3 fases: 

Fase I – (Em funcionamento desde 19/11/2010 – responsável: Coordenadoria 

de Desenvolvimento Institucional – CDI/PROPLADI). 

Esta primeira fase teve como objetivo: iniciar o processo de divulgação e os 

serviços de um canal de comunicação com a comunidade interna e externa da UFABC, 

por meio do “Fale Conosco”, e mapear as demandas existentes (solicitação de 

informações, dúvidas, denúncias, reclamações, elogios e etc.). Tal mapeamento servirá 

como base informacional para subsidiar a elaboração do projeto executivo de 

implantação da Ouvidoria na UFABC.  
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Ainda nesta primeira fase, além dos encaminhamentos às mensagens recebidas 

pelo serviço “Fale Conosco”, foi elaborado, no começo de 2011, relatório contendo 

análises qualitativas e quantitativas dessa fase do projeto, podendo assim, servir de 

apoio para o dimensionamento das demandas da futura Ouvidoria da UFABC. 

Estipulou-se, para a Fase I, duração entre seis a doze meses, a partir da implantação do 

formulário eletrônico de controle das manifestações (que ocorreu a partir de 19 de 

novembro de 2010).  

Fase II – Esta fase tem como objetivo o detalhamento do Projeto de criação da 

Ouvidoria na UFABC, baseado nas pesquisas e experiência acumulada com o serviço 

Fale Conosco. Este detalhamento envolve a definição de estrutura (a partir do estudo 

da demanda indicada pelas solicitações do serviço “Fale Conosco”): perfil do ouvidor, 

recursos humanos e orçamentários para a implantação e o funcionamento da 

Ouvidoria.  

Fase III - Após a consolidação de todas as fases anteriores, será implantada a 

Ouvidoria da UFABC (previsão de implantação – 2013), que buscará incentivar, por 

meio deste canal formal da instituição, a participação democrática das comunidades 

interna e externa da UFABC para a melhoria dos processos da Universidade. 

4.3. Pesquisa de Satisfação do Serviço Fale Conosco 

Em maio de 2011, foi elaborado o primeiro estudo de satisfação dos usuários 

do Serviço “Fale Conosco” da UFABC, com a participação de 228 usuários do serviço 

(entre os públicos interno e externo à Universidade) de um total de 1825 pessoas que 

utilizaram o serviço entre novembro de 2010 e abril de 2011. A pesquisa foi composta 

por 6 (seis) perguntas fechadas de caráter objetivo e 1 (uma) pergunta aberta,  

pergunta esta na qual o usuário pesquisado poderia se manifestar livremente sobre 

qualquer assunto relacionado ao serviço “Fale Conosco”. As perguntas fechadas 

realizadas e as respostas são demonstrados nos gráficos 4.3.1 a 4.3.6: 

Gráfico 4.3.1: A frequência da utilização pelos usuários do serviço “Fale Conosco” 

 
     Fonte: Serviço “Fale Conosco” – março/2011 – CDI \PROPLADI 
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Gráfico 4.3.2: Consideração dos usuários às respostas dadas pelo “Fale Conosco” 

 
Fonte: Serviço “Fale Conosco” – março/2011 – CDI \PROPLADI 

Gráfico 4.3.3: Avaliação em relação ao tempo de resposta pelo “Fale Conosco” 

 
Fonte: Serviço “Fale Conosco” – março/2011 – CDI \PROPLADI 

Gráfico 4.3.4: A avaliação do serviço “Fale Conosco” como uma ferramenta de 
comunicação eficiente: 

 
Fonte: Serviço “Fale Conosco” – março/2011 – CDI \PROPLADI 
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Gráfico 4.3.5: O motivo da utilização do serviço “Fale Conosco”: 

 
Fonte: Serviço “Fale Conosco” – março/2011 – CDI \PROPLADI 

Gráfico 4.3.6: Porcentagem de usuários que utilizariam novamente o serviço 

 
Fonte: Serviço “Fale Conosco” – março/2011 – CDI \PROPLADI 

4.4. Demandas enviadas ao Fale Conosco  

Ainda em maio de 2011, analisando-se as demandas recebidas no período 

entre 19/10/2010 a 24/03/2011, pelo serviço “Fale Conosco” da UFABC, a CDI realizou 

outra pesquisa que constatou o recebimento de 84 mensagens, dentro de um total de 

1927, o que corresponde a 4,36%, - como solicitações típicas de um serviço de 

Ouvidoria, como por exemplo: denúncias, críticas e reclamações. O resultado da 

pesquisa é apresentado na tabela 4.4.1: 
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Tabela 4.4.1: Demanda por tipo de Serviço 

Demanda por Tipo de Serviço 

Serviço Demandas Quantidade 
de 

solicitações 

% Quantidade 
de solicitações 

Fale Conosco Solicitação de Informações 1843 95,64% 

Esclarecimento de dúvidas 

Ouvidoria Reclamações 84 4,36% 

Denúncias 

Sugestões 

Elogios 

Críticas 

Agradecimentos 

                                       Total 1.927 100,00% 

Fonte: Serviço “Fale Conosco” – março/2011 – CDI \PROPLADI 

Conforme se verifica na tabela 4.4.1, para o serviço “Fale Conosco” foram 

consideradas as solicitações de informações e esclarecimento de dúvidas, já em 

relação à Ouvidoria, foram considerados os seguintes itens: reclamações, denúncias, 

sugestões, elogios, críticas e agradecimentos.   

Desde o início do seu funcionamento, em novembro de 2010, até meados de 

setembro de 2011, o serviço “Fale Conosco” havia recebido mais de 3.200 solicitações, 

conforme demonstra o gráfico 4.4.1: 

Gráfico 4.4.1: Quantidade de mensagens recebidas pelo Serviço Fale Conosco 2010 – 
2011 

 
     Fonte: Serviço “Fale Conosco” – março/2011 – CDI \PROPLADI – Outubro 2011 

No primeiro quadrimestre do ano letivo de 2011 aconteceu o processo de 

ingresso nas Instituições de Ensino Superior – IES, por meio do SISU (ENEM), do qual a 

UFABC participa para selecionar todos seus alunos ingressantes aos cursos de 
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graduação. Este é o principal motivo pela maior frequência de mensagens recebidas 

em janeiro e fevereiro do mesmo ano, representando aproximadamente 1/3 das 

mensagens recebidas desde o início do serviço. 

4.5. Pesquisa à Comunidade Acadêmica 

O resultado da Pesquisa Censo e Opinião Discente no item Comunicação e 

Informação tem demonstrado uma queda consecutiva de nota média desde 2009, 

quando houve a primeira pesquisa junto aos alunos (ver tabela 4.5.1):   

Tabela 4.5.1: Pesquisa Censo e Opinião Discente – Comunicação Informação 

De 0 (zero) a 10(dez), 
do pior para o melhor, avalie os 
seguintes aspectos da UFABC 

Nota média da 
preferência 

2009 

Nota média da 
preferência 

2010 

Nota média da 
preferência  

2011 

Comunicação e Informação 5,57 5,56 5,40 

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

 O Resultado da Pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica, a 

respeito da Comunicação na UFABC, é demonstrado no quadro 4.5.1: 

Quadro 4.5.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: A Comunicação com a Sociedade 

A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

O Portal da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 15,58% 44,16% 27,27% 6,49% 6,49% 0,00% 

DOCENTE 7,41% 40,74% 33,33% 11,11% 7,41% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 45,12% 26,83% 21,95% 4,88% 0,00% 

Boletim de Serviço 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 9,74% 33,12% 32,47% 5,19% 5,19% 14,29% 

DOCENTE 11,11% 37,04% 37,04% 11,11% 0,00% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 9,76% 59,76% 21,95% 4,88% 3,66% 0,00% 

Comunicare 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 17,53% 30,52% 29,87% 6,49% 1,95% 13,64% 

DOCENTE 3,70% 40,74% 37,04% 11,11% 3,70% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7,32% 52,44% 28,05% 7,32% 1,22% 3,66% 

Serviço Fale Conosco 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,19% 19,48% 19,48% 9,74% 11,04% 35,06% 

DOCENTE 7,41% 33,33% 14,81% 7,41% 0,00% 37,04% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 8,54% 25,61% 21,95% 8,54% 3,66% 31,71% 

A imagem interna da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 
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DISCENTE 20,13% 41,56% 27,27% 5,84% 5,19% 0,00% 

DOCENTE 7,41% 29,63% 25,93% 14,81% 7,41% 14,81% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 34,15% 39,02% 14,63% 9,76% 0,00% 

A imagem da UFABC na sociedade 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 13,64% 37,66% 35,71% 7,79% 1,95% 3,25% 

DOCENTE 11,11% 37,04% 29,63% 11,11% 0,00% 11,11% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 6,10% 40,24% 39,02% 3,66% 2,44% 8,54% 

A imagem da UFABC no meio universitário 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 17,53% 41,56% 27,27% 7,79% 1,30% 4,55% 

DOCENTE 7,41% 33,33% 29,63% 14,81% 3,70% 11,11% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 4,88% 45,12% 31,71% 3,66% 1,22% 13,41% 

A divulgação sobre eventos realizados pela UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 7,14% 29,22% 35,06% 15,58% 12,34% 0,65% 

DOCENTE 0,00% 29,63% 37,04% 25,93% 0,00% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 21,95% 45,12% 20,73% 8,54% 2,44% 

Fluxo e circulação de informação no interior da UFABC  

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 9,09% 25,97% 38,31% 16,88% 9,09% 0,65% 

DOCENTE 3,70% 11,11% 40,74% 29,63% 14,81% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 10,98% 35,37% 25,61% 25,61% 1,22% 

Qualidade das informações fornecidas aos usuários da Instituição 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 9,09% 42,86% 28,57% 12,34% 5,84% 1,30% 

DOCENTE 0,00% 18,52% 25,93% 25,93% 14,81% 14,81% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 20,73% 43,90% 15,85% 12,20% 6,10% 

Relação entre os alunos e servidores de UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 20,78% 47,40% 25,32% 2,60% 2,60% 1,30% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABC 
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5. POLÍTICAS DE PESSOAL 

5.1. Políticas de Pessoal conforme o PDI  

Corpo Docente 

O PDI da UFABC descreve o corpo docente da universidade como composta por 

indivíduos com variada formação e experiência profissional, que possibilitam uma 

diversificação de talentos. Os professores foram contratados em regime de tempo 

integral e dedicação exclusiva e se pretendia, dentro do possível, seja essa a 

orientação também nas novas contratações. O plano de carreira e o regime de 

trabalho seguem as diretrizes propostas pelo sistema federal de ensino, através de 

matéria de lei específica. Para progressão na carreira e assuntos relacionados ao 

desenvolvimento profissional do corpo docente, a UFABC possui uma Comissão 

Permanente de Pessoal Docente - CPPD, em atendimento à legislação. Essa Comissão 

tem como objetivo realizar as verificações e adequações necessárias das demandas da 

carreira docente junto à coordenação-geral de recursos humanos. 

O PDI descreveu a intenção de contratação de 704 docentes até o final do 

processo de implantação da universidade, conforme a lei federal de criação da UFABC. 

Previa-se o seguinte cronograma de contratação. 

Segundo a Lei Federal de criação da UFABC,  

Tabela 5.1.1: Cronograma de expansão do corpo docente 

Quadro Atual Contratações em curso  
(julho 2009) 

Contratações 
previstas p/ 2010 

Vagas sem 
autorização 

287 171 218 28 
Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC (2009 – 2011)  

Corpo Técnico-Administrativo 

O PDI descreve que o corpo técnico-administrativo está inserido no Plano de 

Carreira dos Cargos Técnicos-Administrativos em Educação - PCCTAE, instituído pela 

Lei 11.091 de 2005, e sofreu algumas modificações por conta da Medida Provisória n°. 

431 de 2008. O PCCTAE prevê dois tipos de progressão, por capacitação e por mérito, e 

um incentivo à qualificação. 

- Progressão por Capacitação: Mudança de nível mediante conclusão de curso de 

capacitação, devidamente comprovado por certificado de conclusão, conforme tabela 

abaixo: 
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Tabela 5.1.2: Progressão funcional dos servidores técnicos-administrativos 

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO NÍVEL DE 
CAPACITAÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE 
CAPACITAÇÃO 

 
 

D 

I Exigência mínima do Cargo 

II 90 horas 

III 120 horas 

IV 150 horas 

 
 

E 

I Exigência mínima do Cargo 

II 120 horas 

III 150 horas 

IV Aperfeiçoamento ou curso de 
capacitação superior a 180 horas 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC (2009 – 2011)  

- Na progressão por mérito ocorre mudança de degrau a cada 18 meses de efetivo 

exercício. 

- O incentivo à qualificação prevê um percentual baseado no vencimento básico do 

servidor, devido àquele que tiver concluído curso de especialização, graduação, pós-

graduação, mestrado ou doutorado, devidamente comprovado por certificado de 

conclusão ou diploma. 

A Coordenação-Geral de Recursos Humanos da UFABC, a fim de atender as 

necessidades dos servidores e estimular seu crescimento profissional, montou um 

Programa de Capacitação amplo com as seguintes linhas de desenvolvimento: 

- Iniciação ao Serviço Público: visa ao conhecimento da função do Estado, das 

especificidades do serviço público, da missão da UFABC e da conduta do servidor 

público e sua integração no ambiente institucional. 

- Geral: visa à oferta de conjunto de informações ao servidor sobre a importância dos 

aspectos profissionais vinculados à formulação, ao planejamento, à execução e ao 

controle das metas da UFABC. 

- Gestão: visa à preparação do servidor para o desenvolvimento da atividade de 

gestão. 

- Inter-relação entre ambientes: visa à capacitação do servidor para o desenvolvimento 

de atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um ambiente organizacional. 

- Formação Específica: visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades 

vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao cargo que ocupa. 
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- Saúde e Qualidade de Vida: visa à execução de ações que promovam a saúde, 

segurança e qualidade de vida do servidor, assim como desenvolver projetos voltados 

à responsabilidade social. 

Os eventos de aprendizagem serão ofertados na forma de ações não-formais, 

entendidas como aquelas voltadas à capacitação e ao aperfeiçoamento do servidor, 

constituídas por eventos de curta duração e ações que promovam a saúde e a 

qualidade de vida. 

Essas ações poderão ser estruturadas em experiências de aprendizagem na 

forma de cursos presenciais e/ou à distância, aprendizagem em serviço, grupos 

formais de estudos, intercâmbios, estágios, visitas técnicas, seminários, congressos, 

jornadas, encontros, fóruns, oficinas, palestras e outras formas que contribuam para o 

desenvolvimento do servidor e venham ao encontro das necessidades da UFABC. 

O Programa de Capacitação é constituído por dois subprogramas, 

denominados: 

Subprograma de Capacitação e Aperfeiçoamento: constitui-se de um processo 

contínuo e sistemático de aprendizagem, que proporciona a atualização de 

conhecimentos e complementa a formação profissional do servidor técnico-

administrativo, vinculado ao ambiente organizacional, cargo ou atividade por ele 

exercida.  

Subprograma de Saúde e Qualidade de Vida no trabalho: constitui-se por ações 

e projetos especiais de atenção à saúde integral e à segurança do servidor, visando 

promover melhorias nas condições de trabalho, que reflitam positivamente em sua 

vida pessoal, profissional e social. 

Um dos objetivos da qualidade de vida é garantir a satisfação e o bem-estar do 

trabalhador no desenvolvimento de suas atividades profissionais, e isso implica em um 

conjunto complexo de fatores, que envolvem não só um nível de renda satisfatório em 

termos pessoais e sociais, mas também as condições de trabalho que promovam a 

autoestima profissional, o estímulo ao potencial de cada um, a oportunidade de 

perspectiva de carreira, além da satisfação de pertencer a uma Instituição com 

imagem positiva junto à opinião pública. Por outro lado, esses fatores devem estar 

aliados ao equilíbrio entre o trabalho e o lazer, com horários e condições que não 

interfiram negativamente na vida pessoal e no equilíbrio emocional do servidor, 

evitando o absenteísmo e o estresse ao transformar a atividade profissional em 

momentos gratificantes, que influencie positivamente a saúde física e mental do 

trabalhador e de sua família. 
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Tabela 5.1.3: Cronograma de expansão do corpo técnico-administrativo 
Titulação Regime de 

Trabalho 
Quadro 

Atual 
Contratações 
previstas para 

2009 

Contratações 
previstas para 

2010 

Vagas sem 
autorização 

Nível  
(Médio e Superior) 

Estatutário 233 31 118 134 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC (2009 – 2011)  

5.2. Plano de Carreira  

De acordo com a Coordenadoria Geral de Recursos Humanos, todo processo de 

seleção e contratação de docentes e técnico-administrativos é gerido pela Lei nº. 

8.112/90, Decreto nº. 6.944/2009, e outros mecanismos, inclusive a própria 

Constituição Federal. O aperfeiçoamento e avaliação são regidos pelos respectivos 

planos de carreira. 

A UFABC possui planos de carreira para docentes e funcionários técnico-

administrativos. Para os primeiros, os critérios são regidos pelo Decreto nº. 

94.664/1983 e pela Lei nº. 11.344/2006, enquanto que para os demais, o plano de 

carreira é definido pela lei nº. 11.091/2005. Existem mecanismos previstos em plano 

de carreira para progressão funcional a partir da qualificação e planos de capacitação 

destinados a atividades específicas de cada cargo e/ou atividades gerenciais. Ambos 

promovem tanto a ascensão funcional quanto incremento em remuneração. Em 

adição, foi criada recentemente a Comissão de Capacitação e Qualificação de 

servidores técnico-administrativos (CCQP4), com a finalidade de aperfeiçoar as políticas 

referentes a este assunto. 

5.3. Quantitativo e formação dos servidores na UFABC  

A UFABC ainda está em processo de expansão. Por este motivo houve aumento 

considerável de servidores na instituição, entre 2007 e 2011. Conforme demonstram 

os gráficos 5.3.1 e 5.3.3, houve uma considerável evolução no quadro de docentes e 

técnico-administrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 CCQP: Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal – CCQP 
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Gráfico 5.3.1: Quantidade de Docentes – Período: 2007 a 2011 

 
Fonte: Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH 

A quantidade de docentes da Universidade apresentou evolução de 282% em 

quatro anos (ver gráfico 5.3.1), o que remete ao processo de expansão da UFABC, 

tanto no câmpus de Santo André como no de São Bernardo do Campo. Os Centros 

Acadêmicos5 também apresentaram evolução do quadro docente em todos os 

segmentos, com maior evolução no CECS, que em 2011 possuiu o maior quantitativo 

de professores, conforme aponta o gráfico 5.3.2: 

Gráfico 5.3.2: Quantidade de docentes por centro acadêmico – Período: 2007 a 2011 

 
Fonte: Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH  

O quantitativo de técnico-administrativos também evoluiu, apresentando altas 

taxas de crescimento, sobretudo entre os anos de 2008 a 2009, cujo período 

                                                             
5 Os centros acadêmicos da UFABC são: Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH), Centro de 

Matemática, Computação e Cognição (CMCC) e Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais  

Aplicadas (CECS) 
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apresentou aumento de mais de 100% no quadro de pessoal, conforme aponta o 

gráfico 5.3.3.  

Gráfico 5.3.3: Quantidade de Técnico-Administrativos – Período 2007 a 2011 

 
Fonte: Coordenação Geral de Recursos Humanos – CGRH  

Em relação ao levantamento do dimensionamento do contingente de docentes 

e técnicos-administrativos, a Coordenação Geral de Recursos Humanos tem promovido 

estudos acerca do dimensionamento ideal com base no perfil acadêmico da 

universidade. O estudo observa: 

 a proposta acadêmica da UFABC, que demanda grande apoio técnico-

pedagógico,  

 a estrutura organizacional das unidades administrativas,  

 o nível de qualificação dos servidores,  

 a gestão dos processos institucionais,  

 o planejamento estratégico situacional das áreas, e  

 outros aspectos que fomentam força de trabalho.  

No que concerne à qualificação dos docentes, podemos quantificar pelos Índice 

de Qualificação Docente.  

O Índice de Qualificação do Corpo Docente, que é um indicador solicitado pelo 

Tribunal de Contas da União (TCU), tem demonstrado que a UFABC, apresenta, desde a 

sua criação, o índice máximo alcançável (ver tabela 5.3.4), uma vez que todos os 

integrantes do corpo docente possuem o título de doutor. Tal resultado é a exigência 

que os docentes contratados pela UFABC possuam no mínimo o nível de doutorado. 
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Tabela 5.3.4: Índice de Qualificação Docente da UFABC – Período: 2006-2011 

Ano 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Índice de Qualificação do Corpo Docente 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

5.4. Políticas de melhoria da qualidade de vida dos 

servidores  

Na questão da melhoria de qualidade de vida, a Coordenação Geral de Recursos 

Humanos – CGRH tomou as primeiras medidas a partir da disponibilização do 

programa de exames periódicos a todos os servidores. Outras medidas estão em 

estudo pela própria CGRH e pela Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 

Afirmativas – PROAP. 

Para saber a opinião dos servidores sobre o grau de satisfação com as 

condições de trabalho, os recursos e outros aspectos vinculados com a função dos 

servidores, a CGRH criou em 2011 o blog: blogdoservidor.ufabc.edu.br. Além disso, 

elaborou uma pesquisa de opinião junto aos docentes sobre vários aspectos 

relacionados aos seus cargos. 

5.5. Ações voltadas aos servidores pelo Programa de Apoio 

Administrativo  

A UFABC se vincula ao Programa de Apoio Administrativo por meio de quatro 

ações voltadas para garantir o bem-estar dos seus servidores, empregados e 

familiares: 

– Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, empregados e seus Dependentes; 

– Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados; 

– Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados; e 

 – Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados. 

Assistência médica e Odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes  

A finalidade é proporcionar aos servidores, empregados e seus dependentes 

condições para a manutenção da saúde física e mental. 

O programa é caracterizado pela concessão de benefícios de assistência 

médico-hospitalar e odontológica aos servidores e empregados, ativos e inativos, 

dependentes e pensionistas. 
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Tabela 5.5.1 – Metas e Resultados da Ação Assistência à Saúde Suplementar do 
Servidor Ativo, Inativo e seus Dependentes e Pensionistas. 
Resultados alcançados: Assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus 
dependentes 

Ano Previstas Realizadas 

2008 270 63 

2009 566 333 

2010 330 705 

2011 1.328 1.429 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício: 2008 a 2011  

Assistência Pré-escolar aos dependentes dos servidores e empregados 

A finalidade é oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, 

condições adequadas de atendimento aos seus dependentes, conforme art. 3º do 

Decreto 977, de 10/11/93. 

O programa se caracteriza pela concessão do benefício de assistência pré-

escolar pago diretamente no contracheque, a partir de requerimento, aos servidores e 

empregados que tenham filhos em idade pré-escolar, conforme dispõe o Decreto 

977/93. As crianças atendidas devem possuir de 0 a 6 anos.  

Tabela 5.5.2 - Metas e Resultados da Ação Assistência Pré-escolar aos dependentes dos 
servidores e empregados 

ANO PREVISTO REALIZADO 

2008 29 108 

2009 28 108 

2010 88 128 

2011 125 155 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício: 2008 a 2011  

Auxílio transporte aos servidores e empregados  

O Programa se caracteriza pelo pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, 

pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das 

despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual 

pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, 

autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os 

locais de trabalho e vice-versa. 

Tabela 5.5.3 - Metas e Resultados da Ação Auxílio-transporte aos servidores e 
empregados 

ANO METAS REALIZADAS 

2008 115 193 

2009 115 258 

2010 144 284 

2011 280 349 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício: 2008 a 2011 
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Auxílio-alimentação aos servidores e empregados  

O programa se caracteriza pela concessão em caráter indenizatório e sob forma 

de pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a 

Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, 

ainda, por meio da manutenção de refeitório. 

Tabela 5.5.4 - Metas e Resultados da Ação Auxílio-alimentação aos servidores e 
empregados. 

ANO PREVISTO REALIZADAS 

2008 207 319 

2009 260 587 

2010 510 794 

2011 744 957 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – EXERCÍCIO: 2008 a 2011  

5.6. Capacitação de servidores e processos de qualificação  

Segundo o CGRH, o programa de qualificação profissional da UFABC abrange 

somente os cargos técnico-administrativos e é regido pelo Plano Anual de Capacitação 

e por dispositivos instituídos pela própria Lei nº. 11.091/2005. Não há planos de 

qualificação para os docentes, uma vez que estes já ingressam em seus cargos com o 

título de Doutor, grau máximo em qualificação disposto pelo respectivo plano de 

carreira. 

O Relatório de Gestão descreve a finalidade da Ação – Capacitação de 

Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação como o de 

promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria 

continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços 

prestados à sociedade e do crescimento profissional. A Ação se caracteriza pela 

realização de diversas atividades voltadas ao treinamento de servidores, tais como 

custeio dos eventos, pagamento de passagens e diárias aos servidores, quando em 

viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras 

despesas relacionadas à capacitação de pessoal. 

Conforme é demonstrada na tabela 5.6.1, desde 2008, a quantidade de 

servidores capacitados foi maior que a prevista.  

Tabela 5.6.1 – Metas e Resultados da Ação Capacitação de Servidores Públicos Federais 
em Processo de Qualificação e Requalificação 

ANO PREVISTAS REALIZADAS 

2008 100 378 

2009 200 449 

2010 306 318 

2011 445 599 

Fonte: Relatório de Gestão – Exercício: 2008 a 2011  
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Para a ação “Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de 

Qualificação e Requalificação” o parâmetro utilizado para avaliação é a quantidade de 

servidores e empregados capacitados. 

Capacitação de servidores em  Processo de Qualificação e Requalificação – 2008 

A meta física para a ação “Capacitação de Servidores Públicos Federais em 

Processo de Qualificação e Requalificação” em 2008 foi alcançada com êxito, devido à 

parceria com a ENAP e Esaf, a qual possibilitou o acesso de um maior número de 

servidores e uma abordagem básica sobre os temas de interesse da Administração, o 

que não seria possível por outros meios, tendo em vista o baixo montante 

orçamentário destinado a tal atividade. Porém, cabe salientar que o treinamento 

básico necessitará, para melhor fixação e desembaraço na realização das atividades, 

de novos cursos de capacitação, os quais devem complementar os anteriores, uma vez 

que se requer maior especificidade, tendo em vista que os mesmos serão voltados ao 

atendimento de demandas pontualmente indicadas pelas coordenações de área de 

cada servidor. 

Deve-se destacar, ainda, que no ano de 2008, o número de 378 servidores e 

empregados foram capacitados, número superior à meta previamente estabelecida, a 

qual determinava a promoção da capacitação de 100 servidores e empregados da 

UFABC.  

Os cursos e treinamentos realizados, no ano de 2008, estão demonstrados na 

tabela 5.6.2: 

Tabela 5.6.2: Eventos de aprendizagem em parceria com outras instituições públicas ou 

custeados pela UFABC no ano de 2008 

TREINAMENTO/2008 LOCAL 
 

N° SERVIDORES 
CAPACITADOS 

Adm. Patrimonial no Setor Público, com ênfase nos 
indicadores gerenciais de Patrimônio 

Brasília - DF 2 
 

Análise e Melhoria de Processos Santo André - SP 1 

Aposentadoria São Paulo - SP 1 

Capacitação em Orçamento Público e Gestão Santo André - SP 2 

Capacitação Técnica em Planejamento Santo André - SP 1 

Contratação Direta sem Licitação São Paulo - SP 4 

Contratos de Obras e Serviços de Engenharia -
gerenciamento e fiscalização eficiente 

Brasília - DF 2 
 

Desenvolvimento de Equipes São Carlos - SP 3 

Desenvolvimento de Instrutores Internos São Paulo - SP 2 

Eficácia na Fiscalização de Contratos 
Administrativos 

São Paulo - SP 1 
 

Elaboração de Editais para Aquis. no Setor Público São Carlos - SP 6 

Extrator de Dados São Paulo - SP 1 

Fiscalização de Contratos Públicos São Paulo - SP 2 

Formação de Pregoeiros São Carlos - SP 2 
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FORPLAD Santo André - SP 6 

Fórum dos Auditores Internos das Instituições 
Federais vinculadas ao MEC - FONAI 

Fortaleza - CE 1 
 

Gestão das Relações no Trabalho São Carlos - SP 4 

Gestão de Contratos de Serviços São Carlos - SP 4 

Gestão e Fiscalização de Contratos de Terceirização São Paulo - SP 8 

Gestão por Competências e Capacitação São Carlos - SP 4 

I Congr. Nacional de Contratação de Serviços de TI Brasília - DF 1 

I Enc. Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador Brasília - DF 1 

II Seminário Nacional de Capacitação das IFES Rio de Janeiro - RJ 2 

Legislação Aplicada à Gestão de Pessoas Santo André - SP 2 

Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos Santo André - SP 1 

Licitações e Contratos Administrativos São Paulo - SP 2 

Melhoria da Gerência Pública São Carlos - SP 2 

Modelagem de Dados do Sistema SIE Santa Maria - RS 2 

Negócios Internacionais - Módulo Práticas 
Cambiais 

São Paulo - SP 1 
 

Oficina de Mapeamento de Competências São Carlos - SP 4 

Orçamento Público: Elaboração e Execução Santo André - SP 4 

Planejamento e Logística de Suprimentos São Carlos - SP 4 

Procedim. Administrativos e Judiciais nas Licitações São Paulo - SP 2 

Registro de Preços São Carlos - SP 3 

Seminário Regional das Normas Brasileiras de 
Contabilidade Aplicadas ao Setor Público 

São Paulo - SP 1 
 

SIAPE Cadastro São Paulo - SP 1 

Sistema Integrado de Cadastro de Ações Judiciais São Paulo - SP 1 

SIE - Recursos Humanos Santo André - SP 3 

Tendências em Gestão de Pessoas no Setor Público São Carlos - SP 2 

Treinamento de Gestores Setoriais São Paulo - SP 1 

Usuários Cadastradores do Sistema CGU-PAD 2008 São Paulo - SP 1 

 TOTAL* 98 

*Alguns servidores apresentaram o certificado de conclusão após o término do exercício 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2008 

Capacitação de servidores em  Processo de Qualificação e Requalificação – 2009 

No ano de 2009, a UFABC capacitou 449 servidores em eventos de 

aprendizagem em geral, conforme demonstra as tabelas 5.6.3 a 5.6.5: 

Tabela 5.6.3: Eventos de aprendizagem promovidos pela UFABC – Exercício 2009 

TREINAMENTO /2009 LOCAL Nº SERVIDORES CAPACITADOS 

Contabilidade Pública e Análise de Balanço 

no Setor Público 

Santo André – SP 23 

Contratação Direta – Casos de Dispensa e 

Inexigibilidade 

Santo André – SP 22 

Elaboração de Projeto Básico e Termo de 

Referência Santo André 

Santo André – SP 18 

Gerenciamento de Resíduos Santo André Santo André – SP 03 

Gestão de Materiais, Compras, 

Almoxarifado e Patrimônio na Adm. Pública 

Santo André – SP 28 
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Legislação da Educação Superior  Santo André – SP 25 

Licitação de Obras e Serviços de Engenharia 

São Paulo 

Santo André – SP 10 

Licitações e Contratações – Questões 

Polêmicas  

Santo André – SP 39 

Liderança para Supervisores  Santo André – SP 22 

O Ensino Superior e os Atos Legais  Santo André – SP 29 

Orçamento Público Santo André Santo André – SP 70 

Planejamento Estratégico e BSC Santo André Santo André – SP 17 

Primeiros Socorros Santo André Santo André – SP 13 

Redação Oficial Santo André – SP 26 

SIAFI Operacional Santo André – SP 10 

 TOTAL 355 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2009 

Tabela 5.6.4: Eventos de aprendizagem em parceria com outras instituições públicas ou 

custeados pela UFABC em 2009 

TREINAMENTO LOCAL LOCAL Nº DE SERVIDORES 
CAPACITADOS 

A Reforma da Previdência Social para os Servidores 
Públicos Brasília 

Brasília – DF 3 

A Responsabilização da Administração na Contratação 
de Pessoal Brasília 

Brasília – DF 3 

Análise de Processos aplicados à Auditoria e aos 
Controles Internos 

Rio de Janeiro – RJ 1 

Contabilidade Pública e Análise de Balanço sob a Égide 
da Lei de Responsabilidade Fiscal 

Brasília – DF 1 

Contratos Administrativos e sua Fiscalização Eficiente São Paulo – SP 6 

Controle e Registro Acadêmico de Instituições de 
Ensino Superior 

São Luís – MA 1 

Convênios, Contratos de repasse e Termos de 
Cooperação 

Brasília – DF 3 

FORPLAD das Universidades Brasileiras Niterói – RJ 2 

Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e 
Administração das Instituições Federais de Ensino 
Superior 

Florianópolis – SC 3 

Gerência de Materiais de Almoxarifado e Patrimônio Brasília – DF 1 

Gestão de Folha de Pagamento e Remuneração no 
Serviço Público 

Brasília – DF 3 

Gestão de Frota de Veículos - Planejamento, Sistema 
de Custos e Manutenção 

São Paulo – SP 1 

Gestão de Materiais na Adm. Pública Rio de Janeiro – RJ 2 

Gestão Integrada de Almoxarifado, Patrimônio e 
Contabilidade na Administração Pública 

Rio de Janeiro – RJ 2 

Gestão Patrimonial no Serviço Público São Paulo – SP 2 

II Worwshop da Contratação Pública São Paulo – SP 1 

Intensivo de Importação São Paulo – SP 2 

IV Congresso Brasileiro de Pregoeiros Foz do Iguaçu – PR 2 

IV Fórum Nacional das CIS - PCCTAE Brasília – DF 1 

Obras e Serviços de Engenharia - A legislação na São Paulo – SP 1 
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Prática do Controle 

Planejamento de Obras com MS-Project 2007 São Paulo – SP 1 

Prática de Cálculos de Proventos  de Aposentadorias e 
Pensão do Servidor Público 

Brasília – DF 2 

Secretariando Advogados São Paulo – SP 1 

SEFIP/GFIP Versão 8.4 Brasília – DF 3 

SIAFI Básico Operacional São Paulo – SP 3 

Terceirização e Serviços, Gestão de Contratos e a Lei 
Complementar 123/06 

Rio de Janeiro – RJ 1 

VI Semana de Administração Orçamentária, Financeira 
e de Contratações Públicas   

Curitiba – PR 2 

VI Semana de Administração Orçamentária, Financeira 
e de Contratações Públicas  

Rio de Janeiro – RJ 4 

VI Semana de Administração Orçamentária, Financeira 
e de Contratações Públicas 

Salvador – BA 6 

VI Semana Orçamentária Financeira e de Contratações 
Públicas 

São Luis - MA 4 

 TOTAL 68 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2009 

Tabela 5.6.5: Eventos de aprendizagens gratuitas em 2009 

TREINAMENTOS LOCAL Nº DE SERVIDORES CAPACITADOS 

SIASG – Cronograma Físico Financeiro São Paulo – SP 14 

SIAFI Gerencial Santo André – SP 1 

Rumo à aprendizagem virtual  Santo André – SP 2 

Processo Administrativo Disciplinar São Paulo – SP 2 

Orçamento Público – Elaboração e 

Execução  

Santo André – SP 3 

Legislação aplicada à Logistica de 

Suprimentos 

Santo André – SP 3 

Introdução ao GNU/Linux Santo André – SP 1 

 TOTAL 26 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2009 

Capacitação de servidores em  Processo de Qualificação e Requalificação – 2010 

Além dos eventos promovidos pela instituição, 146 servidores participaram de 

diversos eventos de aprendizagem em parceria com outras instituições, conforme 

demonstra a tabela 5.6.6. Ao longo de 2010, foram realizados 64 desses eventos. 

Também deve ser destacada a participação de 26 servidores em 23 eventos gratuitos 

de capacitação. 

Tabela 5.6.6 - Eventos de aprendizagem promovidos pela UFABC 

Treinamento Nº de servidores capacitados 

Licitações e Contratos, Termo de Referência, Sistema de Registro de 
Preços e Pregão Presencial e Eletrônico 

40 

Redação de Documentos Oficiais e Elaboração de Relatórios 40 

Secretário: Eficiência e Eficácia na Administração Pública 20 

Depreciação Patrimonial 23 
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Auditoria e Controles Internos Governamentais 6 

Java Avançado para Desenvolvimento de Aplicações WEB 17 

Total  146 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010 

Como consequência da criação das Áreas de Execução Orçamentária – AEO, foi 

possível o lançamento de um programa de capacitação em moderação para diversos 

servidores da UFABC pela Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional – PROPLADI. Primeiramente quatro servidores participaram do curso 

“Moderação, desenho e facilitação de processo de discussão grupal” em 2010. Nos 

próximos anos, pretende-se que, a cada semestre, quatro servidores participem desse 

processo de capacitação. 

A meta de capacitar 306 servidores em 2010, foi suplantada em 3,9%, visto que 

durante o exercício, foram capacitados 318 servidores.   

Capacitação de servidores em Processo de Qualificação e Requalificação – 2011 

Em 2011, a UFABC capacitou 599 servidores em eventos de aprendizagem em 

geral, sendo 432 em cursos promovidos pela universidade, conforme tabela a seguir: 

Tabela 5.6.7 – Eventos de Aprendizagem promovidos pela UFABC 

Treinamento Nº  
de servidores 
capacitados 

Administração Orçamentária e Financeira 28 

Elaboração de Projeto Básico e Termos de Referência 33 

Excelência no atendimento ao cidadão 21 

Fiscalização de Contratos Adm. - Implicações das IN 02/08, IN 03/09, IN 04/09 e IN 
05/10 do MPOG e as Principais Mudanças da Regulamentação para a 
Administração Pública 

34 

Gestão da Terceirização na Administração Pública 26 

Gestão de Documentos e Classificação de Informações 30 

Negociação e Gestão de Conflitos 35 

Prevenção e Combate a Incêndio 56 

Profissionalização do Gestor Público 22 

Redação de Documentos Oficiais e Elaboração de Relatórios 30 

Treinamento em Infomática – Módulo Linux 15 

Treinamento em Infomática – Módulo Windows 20 

Treinamento em Infomática – Módulo Excel Básico 30 

Treinamento em Infomática – Módulo Access Básico 24 

Treinamento em Infomática – Módulo Excel Avançado 16 

Treinamento em Infomática – Módulo Access Avançado 12 

TOTAL 432 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2011 

Houve ainda mais 72 capacitações realizadas em eventos de aprendizagem 

realizados em parceria com outras Instituições Públicas ou custeados pela UFABC, 
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além de 95 capacitações realizadas gratuitamente, totalizando 599 servidores 

capacitados no ano de 2011. 

 Durante o ano corrente, a Proad/CGRH dedicou esforços para o aprimoramento 

da política de desenvolvimento de pessoal com ações tais como: 

 Instituição da Gestão por Competências, através da qual está sendo realizado o 

mapeamento de competências de cargos e funções, que deverá, através das 

técnicas desta ferramenta, servir como norte para um plano de capacitação 

institucional; 

 Viabilização da Comissão de Capacitação e Qualificação de Pessoal Técnico-

Administrativo da UFABC, que junto com outras ferramentas, deverá atuar 

diretamente no aprimoramento do desenvolvimento desta categoria. 

 Início do desenvolvimento de um plano de capacitação para alta direção da 

UFABC; 

 Início do desenvolvimento de um plano de capacitação voltado à carreira 

docente da UFABC. 

5.7. Pesquisa à Comunidade Acadêmica 

O resultado da Pesquisa Censo e Opinião Discente, demonstrada na tabela 

5.7.1, no item capacitação de servidores, tem demonstrado uma queda consecutiva de 

nota média da capacitação de funcionários, enquanto a capacitação da equipe 

dirigente permaneceu constante. 

Tabela: 5.7.1 – Pesquisa Censo e Opinião Discente – Período 2009 a 2011 
De 0 (zero) a 10 (dez), do pior para o melhor, 

avalie os seguintes aspectos da UFABC 
Nota média da 
preferência –  

2009 

Nota média da 
preferência –  

2010 

Nota média da 
preferência –  

2011 

Capacitação do Corpo Docente 8,07 7,98 7,99 

Capacitação do Corpo de Funcionários 7,27 6,85 6,69 

Capacitação da equipe dirigente (reitoria, pró-
reitorias, diretores de centro e coordenadores 
de curso)   

6,81 6,59 6,81 

Fonte: Pesquisa Perfil e Opinião Discente – CDI/PROPLADI 

A avaliação do corpo docente pelos alunos demonstrou uma queda no ano de 

2010 em comparação com o ano de 2009, entre os anos de 2010 a 2011 a nota média 

de preferência foi 7,98 e 7,99, ou seja, praticamente permaneceram constantes. 

 O Resultado da Pesquisa realizada pela CPA em 2011, junto à comunidade 

acadêmica, a respeito das Políticas de Pessoal, é demonstrado no quadro 5.7.1: 
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Quadro 5.7.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: Políticas de Pessoal 

POLÍTICAS DE PESSOAL 

Critérios para a Progressão Funcional da sua categoria 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 0,00% 62,96% 22,22% 14,81% 0,00% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 36,59% 41,46% 13,41% 6,10% 1,22% 

O estímulo e apoio da UFABC na qualificação de seu segmento 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 0,00% 22,22% 51,85% 7,41% 14,81% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 29,27% 34,15% 18,29% 17,07% 1,22% 

Integração e respeito entre os servidores docentes e técnico-administrativos 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 18,52% 62,96% 14,81% 3,70% 0,00% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 21,95% 35,37% 19,51% 20,73% 1,22% 

Integração e respeito entre os servidores de seu segmento 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 18,52% 59,26% 14,81% 3,70% 3,70% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 6,10% 54,88% 30,49% 7,32% 1,22% 0,00% 

Adequação do ambiente de trabalho para favorecer o bom desempenho profissional 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 7,41% 29,63% 25,93% 25,93% 11,11% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 4,88% 40,24% 29,27% 13,41% 12,20% 0,00% 

O seu grau de satisfação pessoal no que diz respeito à valorização enquanto profissional da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 14,81% 22,22% 33,33% 14,81% 14,81% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 3,66% 32,93% 36,59% 15,85% 10,98% 0,00% 

Relacionamento profissional entre os segmentos da pesquisa com suas chefias/corpo dirigente  

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 18,52% 51,85% 25,93% 0,00% 3,70% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 3,66% 51,22% 29,27% 9,76% 6,10% 0,00% 

Política de assistência e de melhoria da qualidade de vida dos docentes 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 0,00% 18,52% 29,63% 25,93% 22,22% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 14,63% 34,15% 26,83% 18,29% 6,10% 

As oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal oferecidas pela UFABC para cada 
segmento 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 3,70% 14,81% 37,04% 25,93% 14,81% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 13,41% 45,12% 26,83% 12,20% 2,44% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABCF 
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6. ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

6.1. Organização e funcionamento dos órgãos colegiados  

A UFABC possui em sua estrutura organizacional dois órgãos colegiados 

superiores, descritos em seu estatuto: o Conselho Universitário (Consuni) e o Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE). As pró-reitorias de Graduação, Pós-

Graduação e Extensão possuem comissões próprias responsáveis pelo 

encaminhamento das políticas e atividades de sua esfera de atuação. 

Os processos de tomada de decisão se baseiam nos seguintes órgãos 

colegiados, que recebem apoio administrativo da Divisão de Conselhos da Secretaria 

Geral: 

- Conselho Universitário (ConsUni); 

- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE); 

- Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD); 

- Comissão de Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA); 

- Comissão de Vagas de Concursos para Docentes do Magistério Superior; 

- Comissão Permanente de Convênios e Overhead (CPCO); 

- Comissão de Legislação e Normas (CLN - ConsUni); 

- Câmara de Legislação e Normas (CLN - ConsEPE); 

- Comissão de Ética em Uso de Animais da UFABC (CEUA); 

- Comissão de Ética em Pesquisa (CEP); 

- Comissão Interna de Biossegurança (CIBio); 

- Comissão Própria de Avaliação (CPA); e 

- Comissão Interna de Supervisão (CIS). 

O funcionamento das reuniões desses órgãos ocorre, basicamente, da seguinte 

forma: 

- Apresentação de informes no início da reunião, por parte da presidência e membros 

do colegiado. 

- Discussão e deliberação dos assuntos na Ordem do Dia. 

- Exposição e discussão dos assuntos no Expediente, momento reservado às propostas 

que estão em pauta pela primeira vez. 
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O Conselho Universitário – ConsUni; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –  

ConsEPE e a Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD dispõem de 

Regimentos Internos, em que constam maiores detalhamentos quanto à condução das 

respectivas sessões. 

A composição e atribuição dos colegiados são estabelecidas nas resoluções que 

os criaram ou legislação federal, como é o caso da Comissão Permanente de Pessoal 

Docente – CPPD, Comissão de Ética em Pesquisa – CEP, Comissão de Ética em Uso de 

Animais da UFABC – CEUA, Comissão Interna de Supervisão – CIS, Comissão Interna de 

Biossegurança – CIBio  e Comissão Própria de Avaliação – CPA. 

Quadro 6.1.1: Composição e atribuições dos colegiados da UFABC 

Colegiado Composição Atribuições 

Conselho 

Universitário 

– ConsUni 

Art. 18 do Estatuto da UFABC: 
I. reitor, que o presidirá; 
II. vice-reitor, como vice-presidente; 
III. pró-reitores; 
IV. diretores de centro; 
V. seis representantes docentes de cada 
Centro, eleitos pelos seus pares do mesmo 
Centro; 
VI. seis representantes do corpo discente, 
sendo quatro graduandos e dois pós-
graduandos, eleitos por seus pares; 
VII. quatro representantes do corpo técnico-
administrativo, eleitos por seus pares; 
VIII. dois representantes da comunidade, 
designados pelo Conselho Universitário. 
 

Art. 19 do Estatuto da UFABC: 
I. fixar a forma de execução da política geral da UFABC; 
II. elaborar a reforma do presente Estatuto; 
III. aprovar os planos de atividades universitárias; 
IV. elaborar o Regimento Geral e suas modificações; 
V. deliberar sobre a administração dos bens da UFABC e 
aplicação de suas receitas; 
VI. aprovar a proposta orçamentária e o orçamento interno 
da UFABC e respectivas suplementações; 
VII. aprovar o relatório anual de atividades da UFABC; 
VIII. apreciar os vetos do reitor, do vice-reitor e dos 
diretores de Centro, em grau de recurso; 
IX. deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre 
qualquer outra matéria de sua competência não prevista 
neste Estatuto, no Regimento Geral e nos demais 
Regimentos; 
X. resolver os casos omissos ou controversos no Estatuto e 
no Regimento Geral da UFABC. 
 
Art. 4º do Regimento Geral da UFABC: 
I - aprovar a criação de novos campi; 
II - aprovar a criação e a extinção de cursos sequenciais, de 
especialização, de graduação e de pós-graduação stricto 
sensu; 
III - deliberar sobre a concordância de registro e 
credenciamento de fundação de apoio, nos termos da 
legislação vigente; 
IV - decidir, após inquérito administrativo, sobre 
intervenção em qualquer unidade universitária; 
V - emitir pareceres e fixar normas em matéria de sua 
competência; 
VI - deliberar sobre medidas de natureza preventiva ou 
punitiva que estejam no âmbito de suas atribuições; 
 
VII - aprovar a criação, alteração, fusão ou extinção de 
Centros da UFABC propostas pelo Conselho de Ensino, 
Pesquisa e Extensão; 
VIII - aprovar a realização de convênios ou acordos de 
cooperação que importem em compromisso financeiro 
para a UFABC; 
IX - estabelecer políticas de admissão, regime de trabalho, 
promoção e progressão funcional, acesso e dispensa do 
pessoal docente e técnico-administrativo, em 
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conformidade com a legislação pertinente em vigor e 
organizar o respectivo quadro; 
X - definir política de capacitação do pessoal técnico-
administrativo; 
XI - aprovar normas para afastamento do pessoal docente, 
ouvida a CPPD 
XII - aprovar normas para afastamento do pessoal técnico-
administrativo; 
XIII - aprovar o Regimento Interno da Reitoria; 
XIV - aprovar os Regimentos Internos dos Conselhos dos 
Centros; 
XV - aprovar os Regimentos Internos de suas Comissões 
Assessoras; e 
XVI - aprovar o seu Regimento Interno. 

Conselho de 

Ensino, 

Pesquisa e 

Extensão – 

ConsEPE 

Art. 20 do Estatuto da UFABC: 
I. reitor, como seu presidente; 
II. vice-reitor, como vice-presidente; 
III. pró-reitores de graduação, pós-
graduação, pesquisa e extensão; 
IV. diretores de centro; 
V. coordenadores dos bacharelados 
interdisciplinares; 
VI. um coordenador de curso de pós-
graduação eleito pelos coordenadores de 
curso de pós-graduação; 
VII. um coordenador de curso de graduação 
eleito pelos coordenadores de curso de 
graduação; 
VIII. três representantes docentes de cada 
Centro, eleitos por seus pares do mesmo 
Centro; 
IX. três representantes do corpo técnico-
administrativo eleitos por seus pares; 
X. quatro representantes do corpo discente 
da graduação eleitos por seus pares; 
XI. dois representantes do corpo discente da 
pós-graduação eleitos por seus pares; 

Art. 21 do Estatuto da UFABC: 
I. definir as políticas educacional, científica, tecnológica e 
cultural da UFABC; 
II. superintender e coordenar, em nível superior, as 
atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão; 
III. fixar normas complementares às do Regimento Geral 
sobre processo seletivo para ingresso nos cursos oferecidos 
pela UFABC, currículos, matrículas, transferências, 
verificação do rendimento escolar, revalidação de diplomas 
estrangeiros, aproveitamento de estudos, além de outras 
em matéria de sua competência; 
IV. aprovar os planos de novos cursos de graduação, pós-
graduação, especialização, aperfeiçoamento e atualização, 
além de outras modalidades que se fizerem necessárias; 
V. aprovar projetos institucionais de pesquisas e planos de 
cursos; 
VI. aprovar, quanto ao mérito, a realização de convênios ou 
acordos de cooperação; 
VII. estabelecer critérios e aprovar o plano de trabalho para 
contratação de Professor Visitante; 
VIII. estabelecer critérios para contratação de especialistas 
de notório saber; 
IX. decidir sobre propostas, indicações ou representações 
de interesse da UFABC em assuntos de sua esfera de ação; 
X. deliberar, originariamente ou em grau de recurso, sobre 
qualquer outra matéria de sua esfera de competência não 
prevista neste Estatuto, no Regimento Geral e nos demais 
regimentos. 
 
Art. 6º do Regimento Geral da UFABC: 
I - definir a política de capacitação do pessoal docente com 
base na proposta orçamentária e no orçamento da UFABC; 
II - aprovar os currículos dos cursos sequenciais e dos 
cursos de graduação, propostos pelos Conselhos dos 
Centros; 
III - aprovar o elenco de disciplinas dos cursos de pós-
graduação stricto sensu; 
IV - aprovar o seu Regimento Interno; 
V - aprovar os Regimentos Internos de suas Câmaras 
Assessoras; 
VI - aprovar os Regulamentos dos cursos sequenciais, dos 
cursos de graduação e de pós-graduação stricto sensu; 
VII - propor ao Conselho Universitário a criação, alteração, 
fusão ou extinção dos Centros; e 
VIII - aprovar os projetos pedagógicos dos cursos de 
especialização. 
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Comissão 

Permanente 

de Pessoal 

Docente – 

CPPD 

Resolução ConsUni nº 7, de 22/08/2008 

Art. 3º - Estabelecer a composição da CPPD, 
sendo um Presidente, um Vice-Presidente e 
representantes titulares e suplentes dos 
Centros, que serão escolhidos, por meio de 
escrutínio secreto, por seus pares. 

Resolução ConsUni nº 7, de 22/08/2008 

Art. 4º - Estabelecer as seguintes competências a CPPD: 
I) Apreciar os assuntos concernentes: 
a) à avaliação do regime de trabalho dos docentes, ouvidos 
os Conselhos de Centros; 
b) aos processos de acompanhamento e avaliação, para 
progressão funcional, nas carreiras do Magistério Superior, 
no que diz respeito ao ensino, à pesquisa, à extensão e à 
administração, de acordo com as normas legais, 
estatutárias e regulamentares; 
c) aos processos de ascensão funcional por titulação e/ou 
gratificação por titulação; 
d) à solicitação de afastamento para aperfeiçoamento, 
especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado; 
desde que o afastamento seja maior do que 60 (sessenta) 
dias; 
e) ao pessoal docente, quando solicitado; 
f) ao estágio probatório de docentes; 
 
 
II) Desenvolver estudos e análises que permitam fornecer 
subsídios para fixação, aperfeiçoamento e modificação da 
política de pessoal docente e de seus instrumentos; 
III) Propor alterações no seu Regimento Interno, por 
aprovação de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos seus 
membros, devendo em seguida, ser submetido à aprovação 
do ConsUni; 
IV) Prestar assessoramento ao Conselho Universitário, por 
meio da presença, com direito a voz, do Presidente da 
CPPD às reuniões daquele Colegiado Superior, quando da 
discussão de assuntos relativos às áreas pertinentes à 
CPPD; 
V) Assessorar o Reitor nos assuntos concernentes à 
execução da Política de Pessoal Docente; 
VI) Decidir pela perda do mandato de seus membros 
titulares ou suplentes. 

Comissão de 

Natureza 

Orçamentária 

e 

Administrativa 

– CANOA 

Resolução ConsUni nº 28, de 30/09/2009 

Art. 3º Compõem a CANOA: 
I. Reitor, na qualidade de seu coordenador; 
II. pró-reitor de administração; 
III. pró-reitor de planejamento e 
desenvolvimento institucional; 
IV. diretores de centros; 
V. dois representante discentes, sendo um 
da Graduação e outro da Pós-graduação, 
ambos membros do ConsUni; 
VI. um representante dos servidores técnico-
administrativos, membro do ConsUni; 
VII. um representante docente, membro do 
ConsUni. 

Resolução ConsUni nº 28, de 30/09/2009 

Art. 2º Compete à CANOA manifestar-se sobre os aspectos 
orçamentários e administrativos, nos assuntos submetidos 
à apreciação do ConsUni, quando solicitada pelo Presidente 
do Conselho. 

Comissão de 

Vagas de 

Concursos 

para Docentes 

do Magistério 

Resolução ConsUni nº 19, de 06/04/2009 

Art. 2º Estabelecer a composição da 
Comissão de Vagas, sendo: 
I - reitor; 
II - vice-reitor; 
III - pró-reitor de graduação; 
IV - pró-reitor de pós-graduação; 
V - pró-reitor de pesquisa; 

Resolução ConsUni nº 19, de 06/04/2009 

Art. 1º Instituir a Comissão de Vagas de Concursos para 
Docentes para o Magistério Superior da UFABC, com 
competência para exercer as seguintes atribuições: 
 
I - propor a aprovação de distribuição das vagas para 
concursos; 
II - propor a redistribuição de docentes de outras IFES; 
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Superior VI - pró-reitor de extensão; 
VII - diretor do Centro de Matemática, 
Computação e Cognição (CMCC); 
VIII - diretor do Centro de Engenharia, 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 
(CECS); 
IX - diretor do Centro de Ciências Naturais e 
Humanas (CCNH); 
X - dois docentes do CMCC; 
XI - dois docentes do CECS; 
XII - dois docente do CCNH. 

III - propor a abertura de concurso para professor titular; 
IV - propor a abertura de concurso para professor visitante; 
V - homologar bancas de concursos para docentes do 
magistério superior. 

Comissão 

Permanente 

de Convênios 

e Overhead – 

CPCO  

Resolução ConsUni nº  61, de 21/03/2011 
 
Art. 7º Fica instituída a CPCO, composta 
pelos seguintes membros: 
I - Pró-reitor de Extensão; 
II - Pró-reitor de Graduação; 
III - Pró-reitor de Pesquisa; 
IV - Prefeito Universitário; 
V - Coordenador do Núcleo de Inovação 
Tecnológica (NIT); e 
VI - Chefe da Divisão de Convênios da 
Secretaria Geral. 

Resolução ConsUni nº  61, de 21/03/2011 
 
Parágrafo único. São atribuições da CPCO: 
I - julgar o mérito e a natureza dos convênios e a realização 
de convênios ou acordos de cooperação que importem em 
compromissos financeiros para a UFABC; 
II - autorizar, nos casos referidos no Art. 7º da Resolução 
ConsUni nº 4, de 15 de agosto de 2007, a participação 
remunerada de docentes em regime de dedicação exclusiva 
em atividades esporádicas, nas forma e nos limites 
definidos pelo Conselho Universitário; 
III - revisar a composição e distribuição institucional da taxa 
de overhead; 
IV - estabelecer o fluxo operacional para a celebração de 
convênios e demais instrumentos necessários à execução 
de projetos e prestação de serviços pela UFABC para 
entidades públicas ou privadas; 
V - acompanhar legislação específica e normas internas; e 
VI - propor adequações à presente Resolução. 

Comissão de 

Legislação e 

Normas – 

(CLN) ConsUni 

Resolução ConsUni nº 18, de 06/04/2009 
 
Art. 2º - Estabelecer a composição da CLN, 
sendo: 
I. vice-reitor(a); 
II. um(a) docente de cada Centro, membro 
do ConsUni, indicado por este; 
III. um(a) representante técnico-
administrativo, membro do ConsUni, 
indicado por este. 

Resolução ConsUni nº 18, de 06/04/2009 
 
Art. 3º - Estabelecer as seguintes competências a CLN: 
I. apreciar todo e qualquer conjunto de normas a ela 
submetido pelo presidente do ConsUni; 
II. fazer a análise e a revisão crítica dos textos a ela 
submetidos, apontando eventuais equívocos lógicos e 
conflitos com a legislação (interna e externa) em vigor; 
III. propor alternativas de redação, visando eliminar os 
problemas eventualmente encontrados; 

Comissão de 

Legislação e 

Normas – 

(CLN) ConsEPE 

Resolução ConsUni nº 28, de 29/04/2009 
 
Art. 2º - Estabelecer a composição da 
Câmara, sendo: 
I. vice-reitor(a); 
II. um(a) docente de cada Centro, membro 
do ConsEP eleito, indicado por este; 
III. um(a) representante técnico-
administrativo, membro do ConsEP, indicado 
por este. 

 Resolução ConsUni nº 28, de 29/04/2009 
 
Art. 3º - Estabelecer as seguintes competências à Câmara: 
I. apreciar todo e qualquer conjunto de normas a ela 
submetido pelo presidente do ConsEP; 
II. fazer a análise e a revisão crítica dos textos a ela 
submetidos, apontando eventuais equívocos lógicos e 
conflitos com a legislação (interna e externa) em vigor; 
III. propor alternativas de redação, visando eliminar os 
problemas eventualmente encontrados. 

Comissão de 

Ética em Uso 

de Animais da 

UFABC – 

(CEUA) 

Resolução ConsEP nº 41, de 17/11/2009 
Considerando o disposto art. 8º da Lei 
Federal nº 11.794 de 8 de Outubro de 2008 
(Lei AROUCA). 
 
Art. 2º A CEUA será composta por um 
membro titular e um suplente dos seguintes 
setores da sociedade civil: 
I. um médico veterinário; 
II. um biólogo; 
III. um docente de cada Centro, atuante nas 

Resolução ConsEP nº 41, de 17/11/2009 
Considerando o disposto art. 8º da Lei Federal nº 11.794 de 
8 de Outubro de 2008 (Lei AROUCA). 
 
Art. 3º Compete a CEUA: 
I. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito de suas atribuições 
na UFABC, o disposto na Lei Federal nº 11.794 e diretrizes 
estabelecidas pelo CONCEA, e demais normas aplicáveis à 
utilização de animais em pesquisa. 
II. Examinar previamente os procedimentos de pesquisa a 
serem realizados na UFABC para determinar sua 
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áreas específicas de uso de animais em 
pesquisa; 
IV. um representante da sociedade 
protetora dos animais legalmente 
estabelecida no país, na forma do 
regulamento previsto pela Lei Federal nº 
11.794; 
V. um representante do corpo discente. 
 

compatibilidade com a legislação aplicável. 
III. Examinar previamente os procedimentos de pesquisa a 
serem realizados na UFABC para determinar o caráter de 
inovação da pesquisa que, se desnecessária sob esse ponto 
de vista, poupará a utilização dos animais. 
IV. Expedir parecer favorável, desfavorável, de 
recomendações ou de solicitação de informações aos 
pesquisadores sobre projetos ou pesquisas que envolvam a 
utilização de animais. 
V. Expedir, no âmbito de suas atribuições, certificados que 
se fizerem necessários perante órgãos de financiamento de 
pesquisa, periódicos científicos ou outros. 
VI. Restringir ou proibir experimentos que importem em 
elevado grau de agressão aos animais. 
VII. Fiscalizar o andamento da pesquisa ou projeto, bem 
como as instalações dos laboratórios de pesquisa e 
biotérios de criação e manutenção na UFABC. 
VIII. Determinar a paralisação da execução de atividade de 
pesquisa desenvolvida na UFABC, até que sejam sanadas as 
irregularidades, sempre que descumpridas as disposições 
da Lei Federal nº 11.794 e diretrizes estabelecidas pelo 
CONCEA, e demais normas aplicáveis à utilização de 
animais em pesquisa.IX. Manter cadastro atualizado dos 
procedimentos de pesquisa realizados ou em andamento 
na UFABC e dos respectivos pesquisadores responsáveis, 
enviando cópia ao CONCEA. 
X. Notificar imediatamente ao CONCEA, às autoridades 
sanitárias e demais órgãos competentes qualquer acidente 
com animais na UFABC, fornecendo informações que 
permitam ações saneadoras, bem como determinar a 
paralisação de atividade de ensino e pesquisa em que se 
constate qualquer procedimento em descumprimento às 
disposições legais, até que a irregularidade seja sanada, 
sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 
XI. Orientar os pesquisadores sobre procedimentos de 
ensino e pesquisa, bem como sobre as instalações 
necessárias para a manutenção dos animais de 
experimentação. 
XII. Elaborar o Regimento Interno e submetê-lo à 
aprovação do ConsEP. 

Comissão de 

Ética em 

Pesquisa – 

CEP 

Resolução ConsEP nº 37, de 28/08/2009 
Considerando o disposto no Decreto n. 
99.438, de 07/08/1990 e na Resolução nº 
196/96, do Conselho Nacional de Saúde 
 
Art. 2º A Comissão de Ética em Pesquisa será 
composta pelos seguintes membros: 
I. pró-reitor de pesquisa ou seu 
representante; 
II. pró-reitor de pós-graduação ou seu 
representante; 
III. seis docentes de alta reputação científica 
em seus campos de atuação; 
IV. um conselheiro do Conselho de Ensino e 
Pesquisa (ConsEP), escolhido pelos pares; 
V. um representante da comunidade 
oriundo de entidade da sociedade civil 
organizada. 

Resolução ConsEP nº 37, de 28/08/2009 
Considerando o disposto no Decreto n. 99.438, de 

07/08/1990 e na Resolução nº 196/96, do Conselho 

Nacional de Saúde 

Art. 1º Instituir a Comissão de Ética em Pesquisa da UFABC 
(CEP), com competência para exercer as seguintes 
atribuições: 
I. promover a reflexão sobre os aspectos éticos da pesquisa 
científica, tendo como referência a subordinação dessa 
atividade ao bem estar e respeito à pessoa humana; 
II. revisar todos os protocolos de pesquisa envolvendo 
seres humanos, inclusive os multicêntricos, cabendo-lhe a 
responsabilidade primária pelas decisões sobre a ética da 
pesquisa a ser desenvolvida na instituição, de modo a 
garantir e resguardar a integridade e os direitos dos 
voluntários participantes nas referidas pesquisas; 
III. emitir parecer consubstanciado por escrito, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, identificando com clareza o 
ensaio, documentos estudados e data de revisão. A revisão 
de cada protocolo culminará com seu enquadramento em 
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uma das seguintes categorias: 
a) aprovado e, nos casos previstos no capítulo VIII, item 4.c. 
da Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, 
encaminhado, com o devido parecer, para apreciação pela 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP/MS; 
b) com pendência, quando o Comitê considera o protocolo 
aceitável, porém identifica problemas no protocolo, no 
formulário do consentimento ou em ambos, e recomenda 
uma revisão especifica ou solicita uma modificação ou 
informação relevante, que deverá ser atendida em 60 
(sessenta) dias pelos pesquisadores; 
c) retirado, quando transcorrido o prazo, o protocolo 
permanece pendente; 
d) não aprovado. 
IV. Manter a guarda confidencial de todos os dados obtidos 
na execução de sua tarefa e arquivamento do protocolo 
completo, que ficará à disposição das autoridades 
sanitárias; 
V. acompanhar o desenvolvimento dos projetos através de 
relatórios anuais dos pesquisadores; 
VI. desempenhar papel consultivo e educativo, fomentando 
a reflexão em torno da ética na Ciência; 
VII. receber dos sujeitos da pesquisa ou de qualquer outra 
parte denúncias de abusos ou notificação sobre fatos 
adversos que possam alterar o curso normal do estudo, 
decidindo pela continuidade, modificação ou suspensão da 
pesquisa, devendo, se necessário, adequar o termo de 
consentimento; 
VIII. requerer instauração de sindicância à direção da 
Instituição em caso de denúncias de irregularidades de 
natureza ética nas pesquisas e, em havendo comprovação, 
comunicar à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – 
CONEP/MS e, no que couber, a outras instâncias; 
IX. manter comunicação regular e permanente com a 
CONEP/MS. 

Comissão 

Interna de 

Biossegurança 

– CIBio 

Resolução ConsEP nº 41, de 23/11/2009 
Considerando o disposto na Resolução 
Normativa Nº 1, de 20 de junho de 2006, da 
Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 
- CTNBio. 
 
Art. 3º A CIBio será composta por pelo 
menos cinco docentes de notório saber 
científico e técnico nas áreas que 
fundamentam a biossegurança, compatíveis 
com a atuação da Instituição. 

Resolução ConsEP nº 41, de 23/11/2009 
Considerando o disposto na Resolução Normativa Nº 1, de 
20 de junho de 2006, da Comissão Técnica Nacional de 
Biossegurança - CTNBio. 
 
Art. 3º A CIBio será composta por pelo menos cinco 
docentes de notório saber científico e técnico nas áreas 
que fundamentam a biossegurança, compatíveis com a 
atuação da Instituição. 

Comissão 

Própria de 

Avaliação – 

CPA 

 LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004. 
Art. 11 Cada instituição de ensino superior, pública ou 
privada, constituirá Comissão Própria de Avaliação - CPA, 
no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação 
desta Lei, com as atribuições de condução dos processos de 
avaliação internos da instituição, de sistematização e de 
prestação das informações solicitadas pelo INEP, 
obedecidas as seguintes diretrizes: 
I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição 
de ensino superior, ou por previsão no seu próprio estatuto 
ou regimento, assegurada a participação de todos os 
segmentos da comunidade universitária e da sociedade 
civil organizada, e vedada a composição que privilegie a 
maioria absoluta de um dos segmentos; 
II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais 
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órgãos colegiados existentes na instituição de educação 
superior. 

Comissão 

Interna de 

Supervisão – 

CIS 

PORTARIA Nº 2.519, DE 15 DE JULHO DE 
2005 
 
Art. 1º Instituir a Comissão Interna de 
Supervisão do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-administrativos em Educação, 
composta por representantes dos 
servidores, optantes pela Carreira, eleitos 
entre seus pares, sendo o número de 
representantes de no mínimo 3 (três) e no 
máximo 20 (vinte), respeitada a proporção 
mínima de 1 (um) representante a cada mil 
ou parcela maior do que 500 (quinhentos) 
servidores ativos, aposentados e 
instituidores de pensão. 

 

PORTARIA Nº 2.519, DE 15 DE JULHO DE 2005 
 
Art. 5º A Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos 
Cargos Técnico administrativos em Educação terá as 
seguintes ações: 
a) acompanhar a implantação do plano de carreira em 
todas as suas etapas, bem como o trabalho da Comissão de 
Enquadramento; 
b) orientar a área de pessoal, bem como os servidores, 
quanto ao plano de carreira dos cargos técnico-
administrativos em educação; 
c) fiscalizar e avaliar a implementação do plano de carreira 
no âmbito da respectiva instituição federal de ensino; 
d) propor à Comissão Nacional de Supervisão as alterações 
necessárias para o aprimoramento do plano; 
e) apresentar propostas e fiscalizar a elaboração e a 
execução do plano de desenvolvimento de pessoal da 
instituição federal de ensino e seus programas de 
capacitação, de avaliação e de dimensionamento das 
necessidades de pessoal e modelo de alocação de vagas; 
f) avaliar, anualmente, as propostas de lotação da 
instituição federal de ensino, conforme o inciso I do § 1 o 
do art. 24 da Lei n o 11.091, de 12 de janeiro de 2005; 
g) acompanhar o processo de identificação dos ambientes 
organizacionais da IFE proposto pela área de pessoal, bem 
como os cargos que os integram; 
h) examinar os casos omissos referentes ao plano de 
carreira e encaminhá-los à Comissão Nacional de 
Supervisão. 

 
Além dos órgãos dispostos no quadro 6.1.1, consta no PDI o Conselho de 

Desenvolvimento da UFABC, ainda não implementado, que será integrado pelos 

seguintes membros: Reitor, como seu presidente; Vice-Reitor, como vice-presidente; 

Pró-Reitores de Extensão e de Administração; três professores titulares da UFABC 

eleitos por seus pares; três destacados representantes da comunidade científica 

atuantes nas academias, sociedades científicas e agências e fundações de fomento à 

pesquisa, indicados pelo Ministro da Educação; um destacado representante da 

sociedade civil municipal, indicado pelo Diretor Geral da Agência Regional de 

Desenvolvimento do ABC. 

Compete ao Conselho de Desenvolvimento da UFABC, além do que for disposto 

no Regimento Geral: 

a) criar e manter um Fundo de Desenvolvimento da UFABC por meio de mecanismos 

de captação de recursos; 

b) apreciar e opinar a respeito do orçamento anual de forma a garantir o alto padrão 

de ensino, pesquisa e extensão; 

c) supervisionar a gestão financeira pronunciando-se conclusivamente sobre os 

balanços e a prestação de contas do Reitor; 
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d) supervisionar os programas de auxílio ao estudante; 

e) supervisionar o repasse de percentuais de projetos e de taxas de serviço das 

Fundações Universitárias para a UFABC; 

f) aprovar planos de captação financeira e de gestão patrimonial a cada ano; 

g) aprovar um Plano plurianual de Desenvolvimento Institucional da UFABC, que será 

revisto anualmente com base nos resultados alcançados; 

h) apresentar anualmente à sociedade os resultados e as realizações da UFABC nos 

seus vários segmentos de atividade. 

A participação nas instâncias colegiadas ocorre, em sua maioria, por meio de 

processo eleitoral divulgado a toda comunidade acadêmica. Ex.: ConsUni, ConsEPE, 

CPPD. No entanto, algumas vagas são preenchidas por meio de indicação. Isso ocorre 

nas seguintes situações:  

1) um colegiado cria uma comissão assessora que deverá ser composta por 

membros desse primeiro colegiado. Ex.: CANOA; CLN – ConsUni; CLN ConsEPE. 

2) o colegiado requer que o membro seja ocupante de um cargo específico, 

pertença à comunidade externa ou tenha um conhecimento/experiência em 

determinado assunto. Ex.: CPCO; CEUA; CEP. 

A democracia interna é assegurada pela disciplina das reuniões, que prevê 

procedimentos como: 

- o direito à palavra a todos os membros para: prestar informações e/ou 

esclarecimentos; formular propostas; passar a palavra a um representante externo ao 

colegiado, etc. 

- a indicação de relatores que não estão diretamente vinculados à proposta. 

- o voto simbólico, nominal ou secreto das propostas a serem deliberadas. 

Frequência com que são realizadas as reuniões dos órgãos colegiados da UFABC: 

ConsUni – trimestral 

ConsEPE – mensal 

CPPD – mensal 

CANOA – trimestral 

Comissão de Vagas de Concursos para Docentes do Magistério Superior – sob 

demanda 

CPCO – sob demanda 

CLN/ConsUni – sob demanda 
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CLN/ConsEPE – sob demanda 

CEUA – mensal 

CEP – mensal 

CIBio – sob demanda 

CPA – sob demanda  

CIS – sob demanda. 

6.2. Organização e funcionamento do sistema de arquivo e 

protocolo 

O sistema de arquivo e registros é efetuado pela Divisão de Arquivo e 

Protocolo, subordinada à Secretaria Geral da UFABC, tendo por finalidade facilitar o 

acesso à informação. O papel fundamental da Divisão é informar e organizar os 

documentos de forma a garantir que a história e a memória da instituição sejam 

destinadas com fins de pesquisa histórica e também para a disseminação cultural. 

 Ao Arquivo compete:  

 Garantir o acesso às informações no âmbito da administração universitária; 

 Desenvolver uma política de gestão documental; 

 Racionalizar a produção documental; 

 Estabelecer e divulgar diretrizes e normas para as diversas etapas da 

administração dos documentos, para a organização e funcionamento do 

protocolo e dos arquivos integrantes da rede universitária de arquivos; 

 Coordenar os trabalhos de avaliação de documentos administrativos da 

universidade e orientar a elaboração e aplicação das tabelas de temporalidade; 

 Dar treinamento e orientação técnica aos profissionais incumbidos das 

atividades de arquivo e protocolo das unidades integrantes do Sistema de 

Arquivos da universidade; 

 Promover a integração e incentivar a cooperação, pesquisa e 

interdisciplinaridade entre os profissionais envolvidos na gestão de 

documentos, inclusive a gestão eletrônica de documentos, sistemas de 

informação e sistema de arquivos; 

 Realizar projetos de ação educativa e cultural, de preservação e divulgação do 

patrimônio documental, visando à recuperação da memória coletiva e as 

pesquisas sobre a história da universidade. 

Ao Protocolo compete: 
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 Coordenar e supervisionar as atividades de recebimento, seleção, registro, 

controle e expedição de documentos; 

 Planejar e gerenciar sistemas de informatização, a fim de agilizar a execução 

das atividades de protocolo; 

 Elaborar normas e manuais de serviço; 

 Manter a atualização dos dados com vistas ao fornecimento de informações 

aos usuários internos e externos; 

 Controlar a autuação de documentos que requeiram análise e decisão das 

diferentes unidades; 

 Cumprir normas e políticas operacionais de acordo com a legislação vigente; 

 Avaliar e propor alterações e/ou simplificações das rotinas para facilitar e 

agilizar os fluxos de trabalho nos setores; 

 Executar outras atividades inerentes a sua área de competência.  

Com base nas competências descritas acima, apresentamos a seguir as 

atividades específicas desenvolvidas na Divisão de Arquivo e Protocolo: 

O Protocolo é a área responsável pelo gerenciamento e controle dos 

documentos em fase corrente. São desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Recebimento: receber processos e documentos provenientes de todos os 

setores da universidade; 

 Controle de Processos: atribuir número de protocolo, autuar processos, efetuar 

abertura de volumes, encerrar processos e/ou volumes, efetuar juntada por 

anexação e por apensação, desapensar, desmembrar processos, desentranhar 

documentos e regularizar processos. 

 Controle da Movimentação: controlar a tramitação dos documentos e 

processos que circulam pelas unidades administrativas da universidade; 

 Registro: registrar em base de dados as informações dos processos no ato da 

autuação, da abertura de volume ou do arquivamento; 

 Distribuição: encaminhar os processos e documentos para os setores de 

destino; 

O Arquivo é responsável por arquivar e tratar tecnicamente os documentos 

intermediários e permanentes. São desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Arquivamento: arquivar processos e documentos mediante formalização; 
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 Classificação e ordenação: codificar e dispor os processo e documentos de 

acordo com o plano de classificação e metodologia adotada; 

 Desarquivamento: desarquivar processos para consulta e/ou inserção de novas 

peças, mediante solicitação proferida por autoridade competente; 

Além da execução diária dessas atividades, a Divisão de Arquivo e Protocolo, 

vem desde o início de 2010, em conjunto com outras áreas, desenvolvendo projetos 

no intuito de minimizar os problemas enfrentados pelo próprio setor e também por 

toda a comunidade universitária. 

Principais problemas identificados: 

 Ausência do espaço físico destinado aos arquivos corrente (arquivos setoriais), 

intermediário e permanente (Arquivo Central) no projeto de construção da 

UFABC; 

 Espaço insuficiente e inadequado para acomodar os documentos gerados e 

recebidos pela universidade; 

 Demora na localização de documentos/processos ou a não localização; 

 Extravio de documentos, por falta de controle no seu manuseio; 

 Falta de sistema informatizado para controle dos documentos/processos 

gerados e recebidos pela universidade; 

 Deficiência nos serviços de protocolo como consequência da descentralização 

do controle de processos; 

 Forma de ordenação ineficiente por desconhecimento do que seria ideal em 

termos de organização de um determinado documento; 

 Falta de padronização dos documentos produzidos. 

Principais trabalhos realizados: 

 Diretrizes Para Construção do Arquivo Central da UFABC: projeto para 

construção do espaço destinado ao Arquivo Central (intermediário e 

permanente) na UFABC; 

 Transferência das Instalações do Arquivo Central: novo local para a guarda de 

documentos próximo à administração; 

 Ordenação e Organização do Acervo Documental Acumulado: organização dos 

processos arquivados desde 2006; 

Projetos em andamento: 

 Sistema Controle de Processos: desenvolvimento de um sistema informatizado 

para controle dos processos internos da UFABC; 
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 Identificação do Contexto de Produção Documental: estudo da estrutura 

administrativa da UFABC e análise das competências, funções e atividades de 

cada uma de suas unidades; 

 Manual de Procedimentos de Processos: elaboração de um manual para 

uniformizar as operações destinadas a registrar o ingresso de processos e 

expedientes no protocolo, bem como a movimentação até o arquivamento, 

assegurando a padronização de rotinas de trabalho e garantindo a qualidade e 

excelência no atendimento aos interessados finais; 

 Ampliação e Adequação do Espaço Físico destinado à Guarda de Documentos: 

ampliação do antigo local de guarda e reforma para adequação das instalações; 

Projetos futuros: 

 Constituição Formal da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – 

CPAD; 

 Identificação documental: Levantamento da produção documental para 

identificar as séries documentais geradas pela UFABC no exercício de suas 

competências e atividades; 

 Padronização dos documentos: definição e padronização dos documentos 

utilizados para cada atividade; 

 Avaliação Documental e Construção da Tabela de Temporalidade: Identificação 

dos valores dos documentos de acordo com sua idade: administrativo, legal, 

fiscal, técnico, histórico; 

 Aplicação da Tabela de Temporalidade: prazos de guarda definidos nas fases 

corrente e intermediária; triagem e destinação final dos documentos – 

eliminação ou guarda permanente; 

 Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos: conjunto de 

procedimentos e operações técnicas que visam o controle do ciclo de vida dos 

documentos, desde a produção até a destinação final, seguindo os princípios da 

gestão arquivística de documentos e apoiado em um sistema informatizado; 

 Laboratório de Reprografia: realizar a microfilmagem de documentos 

permanentes; 

6.2.1. Planejamento Estratégico Divisão de Arquivo e Protocolo 

A Carta de Resoluções do ENARQUIFES - I Encontro de Arquivistas das 

Instituições Federais de Ensino Superior, que aconteceu entre os dias 30 de setembro 

e 3 de outubro de 2009 em Goiânia - GO, foi elaborada no intuito de apresentar ações 
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que, adequadas aos objetivos da política nacional de arquivos, colaborem para a 

eficiência administrativa e acadêmica da instituição. 

Por meio de sua Resolução 27, a carta recomenda a criação de um órgão 

central de arquivos nas instituições, quando não existirem, e que esse órgão esteja 

vinculado ao órgão máximo de administração da instituição, tornando-se responsável 

pela elaboração e implantação das políticas arquivísticas institucionais. O órgão central 

de arquivos possibilita a lotação centralizada de arquivistas, combinada a um 

planejamento para a área de arquivos, criando a possibilidade de gerir e normatizar os 

procedimentos relativos aos documentos de toda a organização.  

A política nacional e demais órgãos normatizadores estabelecem importantes 

diretrizes gerais à gestão arquivística que, para o sucesso de sua implementação 

interna às instituições, exige a elaboração de uma política arquivística no âmbito de 

cada IFES. Sendo assim, a carta também recomenda, em sua resolução 31, que as IFES 

elaborem suas políticas arquivísticas. Essa política transcende as atividades de gestão 

administrativa e deve dispor também sobre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, mais especificamente sobre os conjuntos documentais produzidos por essas 

atividades.  

O anseio da Divisão de Arquivo e Protocolo, para os próximos anos, é de criar 

um Sistema de Arquivos para a UFABC, com o objetivo de estruturar de 

forma sistêmica, os Serviços de Comunicação e Arquivos: 

 Constituir a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos – CPAD; 

 Estabelecer comissões setoriais para auxiliar nos trabalhos de identificação e 

avaliação documental; 

 Formar e estruturar os arquivos e protocolos setoriais nas unidades e órgãos da 

UFABC; 

 Atuar mais efetivamente na integração das áreas com os serviços de protocolo 

e arquivo. 

Dessa forma, o Arquivo Central poderá identificar e recolher, de forma 

sistemática, os documentos permanentes gerados pelas unidades e órgãos, formando 

o patrimônio arquivístico histórico da UFABC. 

A nossa recomendação é de que o Arquivo Central seja instituído como órgão 

central do Sistema de Arquivos e, para que isso ocorra, o Estatuto e o Regimento Geral 

da Universidade precisarão ser revistos. Também seria conveniente definir o Arquivo 

Central como Órgão Suplementar vinculado à Reitoria, o que facilitaria os trabalhos e 

proporcionaria maior autonomia e poder de decisão ao órgão. 
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6.2.1.1. Prioridades da área 

Infraestrutura dos Protocolos e Arquivos Setoriais: Aumentar a capacidade de 

armazenamento, construindo, reformando e adequando as instalações físicas do 

Arquivo Central, de modo a propiciar um melhor gerenciamento dos acervos 

arquivísticos encaminhados pela Reitoria e unidades e órgãos. Apoiar a instalação de 

arquivos e protocolos e de sistemas informatizados de gestão de documentos nas 

unidades e órgãos para melhor conservação dos acervos documentais, execução dos 

serviços e atendimento de usuários. 

Recursos Humanos dos Arquivos e Protocolos: Expandir o quadro de servidores; 

Atualizar o conhecimento técnico profissional do pessoal envolvido nos aspectos 

técnicos da gestão documental e na administração por processos através de cursos e 

treinamentos. 

Tecnologia da Informação: Pessoal especializado em desenvolver e implantar 

programas de gestão e preservação de documentos digitais a serem utilizados pela 

rede de protocolos e arquivos do Arquivo Central e atualizar ambientes 

computacionais de modo a acompanhar as constantes atualizações tecnológicas. 

 Além do acima descrito, ainda com objetivo de garantir a organização da 

instituição, a UFABC mantém uma página oficial onde constam as informações da 

instituição e também cada setor pode disponibilizar os seus regulamentos internos, 

normas e outros. Com relação a organogramas, apesar da maioria das áreas já 

possuírem suas estruturas parcialmente desenvolvidas, o processo de estruturação 

organizacional que resultará no organograma oficial da universidade ainda está em 

desenvolvimento. A oficialização do organograma está prevista para o final de 2012. 
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6.3. Pesquisa à Comunidade Acadêmica 

 O Resultado da Pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica é 

demonstrado no quadro 6.3.1: 

Quadro 6.3.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: Organização e Gestão da 

Instituição 

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Sua satisfação pessoal com os mecanismos de tomada de decisões 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,84% 40,91% 29,22% 7,79% 11,04% 5,19% 

DOCENTE 0,00% 11,11% 29,63% 29,63% 29,63% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 15,85% 29,27% 25,61% 25,61% 3,66% 

Sua satisfação pessoal com o funcionamento dos órgãos colegiados e conselhos superiores da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 8,44% 37,66% 25,97% 11,69% 5,84% 10,39% 

DOCENTE 0,00% 18,52% 44,44% 18,52% 18,52% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 15,85% 36,59% 21,95% 17,07% 8,54% 

O sistema de arquivo de documentos e processos da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 3,90% 29,22% 15,58% 9,74% 5,19% 36,36% 

DOCENTE 0,00% 18,52% 29,63% 11,11% 11,11% 29,63% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 21,95% 35,37% 12,20% 8,54% 21,95% 

O sistema de registro e controle de fluxo de documentos e processos 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 3,25% 28,57% 16,23% 9,74% 5,19% 37,01% 

DOCENTE 0,00% 11,11% 33,33% 14,81% 11,11% 29,63% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 9,76% 39,02% 19,51% 13,41% 18,29% 

A eficiência dos sistemas de informação da UFABC (rede, sistemas informatizados, etc.) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 3,25% 33,12% 27,27% 21,43% 14,94% 0,00% 

DOCENTE 3,70% 18,52% 22,22% 40,74% 11,11% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 15,85% 35,37% 32,93% 15,85% 0,00% 

Existência de normas e procedimentos institucionais (organogramas, regulamento interno, etc.) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 4,55% 33,12% 24,03% 9,74% 7,14% 21,43% 

DOCENTE 3,70% 11,11% 40,74% 25,93% 3,70% 14,81% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 10,98% 32,93% 29,27% 23,17% 3,66% 

O seu conhecimento do organograma institucional da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 4,55% 24,03% 27,27% 14,29% 9,74% 20,13% 
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DOCENTE 14,81% 40,74% 14,81% 11,11% 11,11% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 6,10% 32,93% 32,93% 19,51% 6,10% 2,44% 

Clareza sobre competências e responsabilidades de cada setor/nível da administração da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,84% 22,08% 25,32% 20,13% 13,64% 12,99% 

DOCENTE 11,11% 25,93% 37,04% 18,52% 7,41% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 18,29% 41,46% 25,61% 12,20% 0,00% 

Normas estabelecidas para distribuição de Função Gratificada (FG) e Cargo de Direção (CD) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 0,00% 11,11% 18,52% 22,22% 29,63% 18,52% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 6,10% 15,85% 21,95% 46,34% 9,76% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABC 
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7. INFRAESTRUTURA FÍSICA 

7.1. A infraestrutura descrita no PDI  

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC, para o período de 2009 a 

2011, foi elaborado na fase de construção e implantação da Universidade na cidade de 

Santo André, os apontamentos do documento quanto à infraestrutura detalham: 

 A entrega do Bloco B situado na cidade de Santo André, efetuada em 26 de 

maio de 2008. 

 Previsão para a conclusão dos demais edifícios do câmpus em 2010  

 Utilização de instalação física pela Universidade na cidade de Santo André 

nos endereços da Avenida dos Estados, e dois edifícios alugados, situados à 

Av. Atlântica e à Rua Catequese. 

 Previsão de instalação do câmpus de São Bernardo do Campo em um 

terreno de 120.349,73 m2  

 Possibilidade de utilização das instalações do Colégio Salete, situado em São 

Bernardo do Campo – SBC, para a viabilidade do início das atividades 

acadêmicas no ano de 2010. 

Estes foram os apontamentos descritos no PDI, quanto aos detalhes da 

infraestrutura dos câmpus são descritos a seguir: 

Campus Santo André – Avenida dos Estados  

É formado hoje pelas instalações reformadas da Rua Santa Adélia e do prédio 

do Bloco B. Na primeira, foram adaptados dois galpões para salas de aula, um edifício 

administrativo para a Secretaria da Graduação e Biblioteca. Tais instalações somam 

1.608 m². 

O Bloco B, com 13.985 m², passou por algumas alterações de projeto de forma 

a contemplar sua utilização para ensino de graduação já em 2008, complementando-se 

assim a destinação original do edifício que previa salas de professores, laboratórios de 

pesquisa, oficinas e atividades da Pós Graduação. 

Encontram-se instalados no Bloco B, no 8º, 9º e 10º andares, os três Centros 

Acadêmicos, compreendendo cada andar a alocação de professores, administração e 

diretoria de cada centro. Nos andares inferiores localizam-se salas de aula, laboratórios 

de pesquisa, laboratórios de informática e laboratórios didáticos. O prédio contém 

ainda um pequeno auditório e uma área de convivência e estudos para os alunos, 

localizado no mezanino no 11º andar. 
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O edifício teve projeto arquitetônico abrangente para a acessibilidade dos 

portadores de deficiência e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para a 

utilização com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários, 

equipamentos e das edificações. 

O terreno do campus de Santo André junto à Av. dos Estados tem uma área 

total de 77.444m² e as edificações, quando concluídas, terão uma área total de 96.409 

m². Foi encaminhada a aquisição de um terreno com 17.000 m², também junto à 

Avenida dos Estados, na margem oposta ao complexo em obras, para atender as 

exigências de estacionamento formuladas pela Prefeitura Municipal de Santo André, 

por ocasião do licenciamento do projeto, e para complementar as instalações dos 

laboratórios de pesquisa do campus. 

Instalações da Av. Atlântica 

As instalações da UFABC na Av. Atlântica, em uma edificação com 2269 m², 

abrigaram as atividades acadêmicas dos alunos de graduação dos primeiros 

vestibulares. 

Atualmente atende à Pró-Reitoria de Pesquisa, ao Núcleo de Ciência, Tecnologia 

e Sociedade e aos professores recém-contratados. Terá ainda este ano um papel 

estratégico para a realização dos concursos de admissão de servidores e poderá voltar 

a ser utilizado para atividades didáticas, em função do cronograma de conclusão das 

obras nos campus de São Bernardo e Santo André. Os laboratórios de informática 

existentes nesse prédio servem para um dos programas de inclusão social da UFABC, 

com monitores, coordenados por docentes. 

Instalações da Rua Catequese 

As instalações da UFABC na Rua Catequese, em uma edificação de 3.526 m², 

abrigam atualmente grande parte das atividades administrativas da universidade, 

incluindo a Reitoria e órgãos componentes: Gabinete, Pró-Reitorias, Procuradoria 

Jurídica, Prefeitura Universitária, Secretaria Geral e Órgãos de Apoio Acadêmico e 

Complementar. Também funcionam nessas instalações, extensões das diretorias dos 

Centros e salas de professores. O prédio passou por uma pequena reforma, de forma a 

melhorar as condições de acessibilidade. 

Campus São Bernardo do Campo 

A primeira fase do campus de São Bernardo do Campo, atualmente em projeto, 

prevê cerca de 20 mil m2 de área edificada, destinada a acolher 2.000 alunos nos 

períodos diurno e noturno. O projeto contempla a construção de biblioteca, refeitório, 

auditório, laboratórios de pesquisa, salas de aula e instalações para cerca de 180 

professores. Para viabilizar a implantação do novo Campus, o MEC e a UFABC 
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adquiriram o terreno localizado na altura do Km 17 da marginal esquerda da Via 

Anchieta, antes, pertencente à Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo. 

De grandes proporções, a gleba configura um vazio inserido em tecido urbano 

já consolidado, entre a Via Anchieta, a Oeste, e a futura Faculdade de Direito de São 

Bernardo, a Leste. Portanto, em região bastante valorizada, e próxima do Parque 

Cidade de São Bernardo Raphael Lazzuri. A área total perfaz 120.349,73 m², (cento e 

vinte mil e trezentos e quarenta e nove metros quadrados). 

A concepção do projeto prevê a implantação das obras de terraplenagem, 

urbanização e infraestrutura para praticamente toda a gleba, embora na primeira fase 

seja utilizada para edificação apenas uma parte da área urbanizada. 

Portanto, esta é a descrição do PDI, no que diz ao assunto infraestrutura. Por 

ter sido elaborado no ano de 2009, em um período em que a UFABC estava em fase de 

implantação, muitas instalações da universidade evoluíram com o tempo e outras 

foram criadas.  

7.2. Descrição dos câmpus 

Os câmpus existentes na UFABC, os endereços, e nomes dos prédios são 

descritos a seguir:  

 Unidade Catequese: Rua Catequese, 242 – Santo André – edifício com 11 

pavimentos 

 Câmpus Santo André (sede): Av. do Estado 5001 – Bangú – Santo André 

composto por: Bloco A, sendo Torre 1 – 7 pavimentos, Torre 2 – 6 pavimentos e 

Torre 3 – 8 pavimentos 

 Unidade Atlântica: Av. Atlântica, 420 – Santo André - edifício com 4 pavimentos 

 Bloco Sigma: Rua João Pessoa, 59, Centro, São Bernardo do Campo – edifício com 5 

pavimentos 

Locais de convivência: 

Os locais de convivência existentes na universidade destinados aos discentes, 

docentes e servidores técnico-administrativos são: 

 Bloco A: Térreo e cobertura das Torres- área de convivência comum a todos 

 Espaço do Diretório Central dos Estudantes (Térreo do Bloco A) área de 

convivência de alunos 

 Bloco B: Térreo e Cobertura (11 Pavimentos) 
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 Catequese: Térreo e Pavimento 11 

 Bloco Sigma: Pátio do Restaurante Universitário, quadra de esportes, área 

próxima à recepção e corredores próximos às salas de aula que contam com 

bancos. 

Conservação e Manutenção da Infraestrutura 

A manutenção e conservação da infraestrutura da instituição são realizadas por 

empresas terceirizadas, cuja denominação e quantidades de funcionários distribuídos 

nos câmpus da instituição são descritos a seguir: 

 Empresa Active – Manutenção predial – conta com 21 prestadores de serviço 

sediados no câmpus Santo André, mas que prestam serviço a todas as 

unidades. 

 Empresa Proativa – Limpeza – conta com 125 prestadores, sendo:  

Tabela 7.2.1: Quantidade de funcionários da empresa Proativa por unidade 

LOCAL QUANTIDADE DE 
FUNCIONÁRIOS 

Atlântica 2 

Catequese 12 

Bloco A 83 

Bloco B 20 

Sigma 8 

TOTAL 125 
Fonte: Prefeitura Universitária – PU  

 Empresa Star Center – Manutenção de ar condicionado – sem prestadores 

fixos, são solicitados conforme necessidade ou programação de manutenção 

preventiva 

 Empresa Thermon – Manutenção de ar condicionado – sem prestadores fixos, 

são solicitados conforme necessidade ou programação de manutenção 

preventiva 

 Empresa Empretec – Manutenção de geradores – sem prestadores fixos, são 

solicitados conforme necessidade ou programação de manutenção preventiva 

 Empresa Otis – Manutenção de elevadores da unidade Catequese - sem 

prestadores fixos, são solicitados conforme necessidade ou programação de 

manutenção preventiva 
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 Empresa Thissen Krupp - Manutenção de elevadores da unidade Catequese - 

sem prestadores fixos, são solicitados conforme necessidade ou programação 

de manutenção preventiva. 

7.3. Atendimento aos portadores de necessidades especiais 

A adaptação da infraestrutura aos portadores de necessidade especiais sempre foi 

uma fonte de preocupação da instituição, isso pode ser verificado no trecho do Plano de 

Desenvolvimento Institucional, a respeito do assunto, descrito a seguir: 

A Prefeitura Universitária da UFABC tem como atribuição a implantação dos 

espaços físicos da Universidade, sendo, portanto de sua responsabilidade, proporcionar 

à maior quantidade possível de pessoas, independentemente da idade, estatura ou 

limitação de mobilidade ou percepção, a utilização de maneira autônoma e segura dos 

ambientes, edificações, mobiliários e equipamentos urbanos. 

Entende-se, porém, que a discussão não se limita apenas à infraestrutura física 

da Universidade. A questão da acessibilidade é muito maior e tem relação com a 

democratização dos espaços e informação. Como estamos ainda em implantação e 

temos tarefas árduas ainda a serem cumpridas, não existe hoje um plano de 

mobilidade e inclusão dentro da Universidade. Entendemos que tal discussão caberá a 

um fórum maior, que abarque o corpo docente e discente da Universidade, assim como 

todos os usuários, funcionários e comunidade atendida pela UFABC. 

A Universidade Federal do ABC foi fundada em 2006, ou seja, posteriormente à 

criação da “NBR-9050 – Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, espaços e 

Equipamentos Urbanos”, tendo, portanto, como premissa, o total atendimento aos 

parâmetros estabelecidos pela Norma. 

Temos dois campi em implantação: Campus Santo André e Campus São 

Bernardo. 

Ambos são obras novas, cujos projetos foram contratados por escritórios 

projetistas renomados e o atendimento à NBR-9050 é condição contratual. Serão 

atendidos todos os parâmetros antropométricos, comunicação e sinalização para 

portadores de necessidades especiais (PNE), incluindo os acessos e a circulação, 

sanitários e vestiários, mobiliário e todos os equipamentos urbanos. 

A UFABC tem hoje dois imóveis alugados - a Unidade Catequese e a Unidade 

Atlântica – que, através de reformas, foram minimamente adequados aos portadores 

de necessidades especiais, principalmente em relação à acessibilidade ao edifício e a 

adequação de sanitários especiais. Não houve, de fato, uma intervenção drástica e 

abrangente, por tratar-se de instalações provisórias da UFABC. Logo que as novas 

obras – Campus Santo André e Campus São Bernardo – terminarem, a Universidade 
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retornará tais edifícios aos proprietários e funcionará integralmente nas novas 

instalações. 

Unidade Atlântica: 

O edifício foi tornado acessível pela Prefeitura Universitária, possuindo hoje 

uma rampa de acesso ao pavimento térreo. Como o edifício encontra-se implantado 

em um lote de esquina, a rota acessível para o 1° pavimento acontece pela calçada 

externa ao edifício, ligando dessa maneira a Avenida Atlântica à Rua Lino Jardim. 

O sanitário PNE encontra-se na entrada do 1° pavimento, desobstruído e em 

local de fácil acesso. 

Todas as salas de aula estão adaptadas, possuindo rampa para vencer a 

diferença de altura entre a área dos alunos e o tablado do professor. As lousas são 

retráteis, garantindo a possibilidade de adaptação total aos portadores de 

necessidades especiais. 

O edifício não possui sinalização visual e tátil nos degraus da escada interna, 

bem como sinalização tátil de alerta e direcional. 

A comunicação visual e a sinalização aos PNE não está atendida. 

Unidade Catequese: 

O edifício foi tornado acessível pelo proprietário a pedido da UFABC, possuindo 

hoje uma rampa de acesso ao pavimento térreo onde também se encontram os 

sanitários PNE. Os outros pavimentos do edifício podem ser acessados por elevadores. 

O edifício não possui sinalização visual e tátil nos degraus da escada interna, 

bem como sinalização tátil de alerta e direcional. 

Unidade Santa Adélia: 

Os edifícios existentes nessa unidade, por terem um caráter provisório, não 

possuem obras de acessibilidade. Os sanitários PNE executados pela UFABC no início 

das atividades do campus localizavam-se no edifício de laboratórios secos e molhados 

que foi demolido para o avanço das obras do campus definitivo. 

As adaptações executadas no novo espaço da biblioteca permitem a locomoção 

e permanência dos portadores de cadeira de rodas, mas o prédio não possui 

sinalização tátil de alerta e direcional. 

Todas as salas de aula estão adaptadas, possuindo rampa para vencer a 

diferença de altura entre a área dos alunos e o tablado do professor. As lousas são 
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retráteis, garantindo a possibilidade de adaptação total aos portadores de 

necessidades especiais. 

Campus Santo André: 

O projeto desse edifício, por se tratar de uma obra nova, foi desenvolvido e 

concebido dentro das premissas previstas no Brasil para acessibilidade (NBR 9050). 

Campus São Bernardo: 

Ainda em licitação dos projetos, tem como premissa o atendimento à 

acessibilidade, através da NBR-9050. 

Portanto, estas são as diretrizes da infraestrutura voltada ao acesso dos 

Portadores de Necessidades Especiais descritas no PDI. A Prefeitura Universitária 

corroborou com as informações prestadas pelo documento oficial da instituição, 

informando à CPA que as unidades existentes nos câmpus contam com rampas e 

elevadores que facilitam o deslocamento, além de equipamentos, como cadeiras de 

rodas para facilitar o deslocamento dentro das unidades.  

7.4.  Biblioteca 

A Biblioteca da UFABC tem por objetivo dar apoio às atividades de ensino, 

pesquisa e extensão da Universidade. O acervo das unidades de Santo André e São 

Bernardo do Campo é composto por obras que visam cobrir textos básicos e 

complementares dos cursos de graduação. A Biblioteca possui ainda ampla cobertura 

da bibliografia necessária aos cursos de pós-graduação da Universidade. De acordo 

com Plano de Desenvolvimento Institucional, a área da biblioteca em 2009 

apresentava a seguinte infraestrutura apresentada no gráfico 7.4.1: 

Tabela 7.4.1: Biblioteca (área) 

ÁREAS – BIBLIOTECA 

Área construída total (m2) 300 

Área destinada ao acervo (m2) 150 

Área destinada aos usuários (m2) 150 

    Fonte: Biblioteca – UFABC 

 Por meio da tabela 7.4.2, proveniente do PDI, é possível verificar quais serviços a 

Biblioteca da UFABC oferecia em 2009, dentre as principais necessidades dos usuários: 

Tabela 7.4.2 – Serviços Oferecidos 

SERVIÇOS OFERECIDOS 

Catálogo do acervo impresso, disponível para consulta local Não 

Acesso disponível pela intranet aos serviços  Não 

Acesso disponível pela internet ao acervo eletrônico  Sim 
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Participação em redes de cooperação (formalizado)* Sim 

Participação em redes de bibliográfica (CCN, Bibliodata e OCLC) Sim 

Comutação bibliográfica Sim 

Orientação e normalização de trabalhos acadêmicos Sim 

Reserva da bibliografia usada nos cursos Sim 

Horário de funcionamento diário ininterrupto Sim 

Livre acesso ao acervo, possibilitando ao usuário o manuseio das obras Sim 

Acessibilidade para portadores de necessidades especiais ** Sim 

Acessibilidade do site na WEB Sim 

Página WEB da biblioteca Sim 

Capacitação de usuários (presencial) Sim 

Capacitação de usuários (tutorial ou curso a distância) Não 

Pesquisa bibliográfica Sim 

Empréstimo domiciliar Sim 

Serviço de autoempréstimo Não 

Participação no Portal Periódicos Capes Sim 

Biblioteca digital institucional Não 

Fonte: Biblioteca – UFABC 

*Qualquer tipo de rede baseada em instrumentos legais (convênios, compartilhamentos e etc.) 

** Refere-se às instalações (rampas, elevadores, sanitários e bebedouros especiais) ou ao conteúdo 

(programas de computador para deficientes visuais, acervo em braile, pessoal com domínio de Libras). 

 

 Houve grandes mudanças na biblioteca desde então. As descrições de 2009, ora 

apresentadas, sofreram diversas modificações até o momento. As razões das 

mudanças estão relacionadas ao próprio aumento da estrutura da universidade e o 

aumento do quantitativo de serviços oferecidos pelo setor aos usuários.  

As ações da biblioteca em 2009 

Em 2009 a biblioteca contava com 3 terminais para consulta ao acervo, com um 

terminal contendo conexão à internet. O quadro funcional da Biblioteca encerrou 2009 

com 4 bibliotecários, sete assistentes em administração e quatro aprendizes  CLASA 

(Casa Lions da Adolescente de Santo André), para o desenvolvimento das atividades 

administrativas de atendimento. 

Ainda no mesmo ano foram adquiridos cerca de 12.000 títulos. A ferramenta 

selecionada para construção da base de teses e dissertações foi o sistema TEDE, 

desenvolvido pelo IBICT, criado com objetivo de proporcionar a implantação de 

bibliotecas digitais de teses e dissertações nas instituições de ensino e pesquisa e sua 

integração à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – BDTD Nacional. No final de 

2009, a base contava com dez trabalhos cadastrados, dos quais oito com autorização 

da divulgação do trabalho completo por parte dos autores. 
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A conquista de um novo espaço e a mudança para o Bloco A, que era prevista 

para maio/2010, contribuiria para que a Biblioteca ofertasse melhores condições 

estruturais aos seus usuários: espaço de estudo individual e em grupo, novos terminais 

de consulta ao acervo e bases de dados, melhor distribuição e expansão do acervo; 

além de melhores condições de trabalho a toda equipe. 

O estabelecimento de um programa anual do conjunto de disciplinas dos cursos 

pela Pró-Reitoria de Graduação permitiria à Biblioteca a construção de cenários com 

informações mais completas para planejamento e desenvolvimento mais adequado do 

acervo, baseado na indicação da bibliografia adotada permitindo, portanto, uso mais 

racional e eficiente dos recursos financeiros. 

As ações da biblioteca em 2010 

 Em 2010 foram disponibilizados 8.200 volumes adicionais na biblioteca, 

totalizando 22.751 volumes ao final do ano. O quadro funcional da Biblioteca encerrou 

o ano de 2010 com seis bibliotecárias, dezesseis Assistentes em Administração e sete 

Estagiários. Esse número de servidores pode ser considerado insuficiente para dar 

atendimento à comunidade acadêmica, 6.500 usuários, nas bibliotecas situadas nos 

dois câmpus da UFABC. 

 No mesmo ano a Biblioteca foi transferida para o Bloco A, melhorando as suas 

condições estruturais, que possibilitaram melhor distribuição e expansão do acervo; a 

instalação de novos terminais de consulta do acervo e base de dados; a criação de 

espaço de estudo individual e de grupo; melhorar as condições de trabalho para a 

equipe da Biblioteca. 

Foram recebidos 810 títulos nacionais, com 5.835 exemplares, e 2.118 títulos 

em língua estrangeira, com 2.611 exemplares. Ainda foram recebidos 1.001 títulos , 

com total de 1.622 exemplares de livros adquiridos. 

Tabela 7.4.3 – Bibliotecas da UFABC 

INFRAESTRUTURA 

Localidade Terminais de 
Consulta 

Assentos para 
estudo 

Área Total (m2) 

Santo André 9 346 720 

São Bernardo 2 12 146 
Fonte: Biblioteca – UFABC 

 

As ações da biblioteca em 2011 

Em 2011, a biblioteca adquiriu uma base de dados muito importante para a 

comunidade acadêmica da UFABC. Trata-se da coleção de livros eletrônicos da 
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Springer, que dá acesso a um acervo com cerca de 30.082 títulos. O acesso é perpétuo, 

estando contemplado todo o conteúdo publicado entre os anos de 2005-2010. São 

abrangidas várias áreas do conhecimento, a saber: Behavioral Science; Biomedical & 

Life Sciences; Business & Economics; Chemistry & Material Science; Computer Science; 

Earth & Environmental Science; Engineering; Humanities, Social Sciences & Law; 

Mathematics & Statistics; Physics & Astronomy; Professional & Applied Computing. 

Também em 2011 contratou-se serviço para acesso às Normas Técnicas na 

web, por meio de um gerenciador eletrônico (GedWeb), que permite a livre navegação 

e impressão do conteúdo integral às Normas Brasileiras e MERCOSUL: 

 ABNT / NBR - 14.489 normas disponíveis; 

 Normas MERCOSUL - 579 normas disponíveis. 

Ainda em 2011 foram disponibilizados para comunidade acadêmica outros 

canais de comunicação: Twitter e Facebook, com intuito de prestar de forma mais 

eficiente as informações e atingir uma grande parcela da comunidade da UFABC, 

permitindo assim a divulgação das atividades e serviços da Biblioteca. 

A UFABC recebeu representantes de editores que atuam no Portal de 

Periódicos da Capes, Elsevier e Thomsom Reuters, para treinamento nas bases de 

dados – que contou com a participação de membros da comunidade acadêmica da 

UFABC. Este foi um importante passo para promover a divulgação do Portal de 

Periódicos da Capes à comunidade da UFABC. 

Em 2011, a Biblioteca tomou parte do Planejamento Estratégico da UFABC, e 

pretende-se em 2012 dar continuidade às ações que foram estabelecidas, avaliando as 

ações executadas e buscando aprimorar os serviços prestados. Será dada continuidade 

aos treinamentos, principalmente para a utilização do Portal de Periódicos da Capes. 

A UFABC participa na qualidade de universidade pública, do Portal de 

Periódicos da CAPES, que oferece acesso a textos selecionados em mais de 29 mil 

publicações periódicas internacionais e nacionais, com texto completo, além das mais 

renomadas publicações de resumos, cobrindo todas as áreas do conhecimento. O 

Portal inclui também uma seleção de importantes fontes de informação científica e 

tecnológica de acesso gratuito na Web. É uma biblioteca virtual que reúne e 

disponibiliza o melhor da produção científica às instituições de ensino e pesquisa no 

Brasil. 
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Tabela 7.4.4 – Infraestrutura da Biblioteca 

Câmpus Terminais de 
Consulta 

Assentos para 
estudo 

Área total 

Santo André 6 130 1018 m2 

São Bernardo 2 50 146 m2 
Fonte: Biblioteca – UFABC 

Atualmente, a biblioteca de Santo André conta com seis terminais para 

consulta ao acervo, sendo um também com conexão à internet. No balcão de 

atendimento são quatro computadores para atendimento aos usuários (empréstimos, 

devoluções, renovações e reservas). Em São Bernardo do Campo são dois terminais de 

consulta ao acervo, no balcão de atendimento e existem três computadores para 

atendimento aos usuários. 

Ambas as bibliotecas prestam atendimento aos usuários de segunda à sexta-

feira, das 08h às 22h e aos sábados, das 08h às 13:30h 

7.4.1. Crescimento da biblioteca 

O crescimento dos serviços de atendimento da Biblioteca deveu-se entre 

outros fatores ao aumento da sua comunidade e ao gradual aumento da complexidade 

da graduação – conforme se avança para o aumento de oferta de disciplinas mais 

específicas. Tal crescimento também é devido ao uso intenso do acervo pelos usuários 

reais, conforme demonstra o Gráfico 7.4.1.1, que compara o crescimento da média de 

empréstimos/alunos por ano: 

Gráfico 7.4.1.1: Comparativo da média de empréstimos por usuário 2009 – 2011 

 
Fonte: Biblioteca – UFABC  
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No gráfico 7.4.1.2 é demonstrada a evolução do acervo da Biblioteca durante 

os anos de 2007 a 2011, no que diz respeito ao quantitativo de títulos e volumes:  

Gráfico 7.4.1.2: Evolução do acervo bibliográfico da UFABC 

 
Fonte: Biblioteca – UFABC  

7.5. Pesquisa à Comunidade Acadêmica  

O resultado da Pesquisa Censo e Opinião Discente, a respeito da utilização do 

ônibus, demonstrada na tabela 7.5.1, aponta que mais de 60% dos discentes utilizam o 

ônibus da UFABC. 

Tabela 7.5.1: Pesquisa e Opinião Discente – ônibus  

UTILIZAÇÃO DO ÔNIBUS DA UFABC (%) 

 2009 2010 2011 

Sim 67,80% 71,62% 64,70% 

Não 32,20% 28,38% 35,30% 

Fonte: Pesquisa Perfil e Opinião Discente – CDI/PROPLADI 

 A tabela 7.5.2 demonstra que o melhor item avaliado em termos de 

infraestrutura, na Pesquisa Censo e Opinião Discente, entre o período de 2009 a 2011, 

foi a localização do câmpus:  

Tabela 7.5.2: Pesquisa e Opinião Discente – Infraestrutura  

De 0 (zero) a 10 (dez), do pior para 
o melhor, avalie os seguintes 
aspectos da UFABC 

Nota média da 
preferência – 2009 

Nota média da 
preferência – 2010 

Nota média da 
preferência – 2011 

Localização do campus 7,23 6,91 7,06 

Segurança 5,92 5,71 5,28 

Acervo da Biblioteca 5,32 5,23 6,10 

Infraestrutura do Campus 5,44 4,59 5,63 

Fonte: Pesquisa Perfil e Opinião Discente – CDI/PROPLADI 
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 O Resultado da Pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica, a 

respeito da infraestrutura, é demonstrado no quadro 7.5.1:  

Quadro 7.5.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: Infraestrutura 

A INFRAESTRUTURA FÍSICA 

Condições da estrutura física onde são desenvolvidas atividades de ensino (limpeza, segurança, 
mobiliário, etc.) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 34,42% 41,56% 17,53% 4,55% 1,95% 0,00% 

DOCENTE 11,11% 55,56% 25,93% 7,41% 0,00% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 9,76% 59,76% 13,41% 9,76% 3,66% 3,66% 

Condições da estrutura física da biblioteca (limpeza, segurança, mobiliário, etc.) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 46,10% 35,06% 14,29% 3,90% 0,65% 0,00% 

DOCENTE 18,52% 55,56% 14,81% 11,11% 0,00% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 13,41% 54,88% 10,98% 1,22% 2,44% 17,07% 

Atendimento da biblioteca às necessidades da comunidade acadêmica quanto ao horário 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 43,51% 39,61% 9,74% 5,19% 1,30% 0,65% 

DOCENTE 33,33% 59,26% 3,70% 0,00% 3,70% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 10,98% 57,32% 6,10% 0,00% 1,22% 24,39% 

Atendimento da biblioteca às necessidades da comunidade acadêmica quanto ao acervo 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 16,88% 26,62% 36,36% 14,29% 5,19% 0,65% 

DOCENTE 7,41% 22,22% 55,56% 3,70% 7,41% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 3,66% 42,68% 20,73% 7,32% 1,22% 24,39% 

Sua satisfação pessoal com o serviço de segurança 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 14,29% 33,77% 29,22% 9,09% 13,64% 0,00% 

DOCENTE 3,70% 22,22% 44,44% 22,22% 7,41% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 6,10% 45,12% 25,61% 10,98% 9,76% 2,44% 

Sua satisfação pessoal com o serviço de limpeza 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 37,66% 46,75% 12,34% 1,95% 1,30% 0,00% 

DOCENTE 14,81% 66,67% 11,11% 3,70% 3,70% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 14,63% 67,07% 13,41% 3,66% 1,22% 0,00% 

Sua satisfação pessoal com o restaurante universitário 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 3,90% 14,94% 28,57% 22,08% 27,27% 3,25% 

DOCENTE 0,00% 29,63% 37,04% 22,22% 3,70% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 7,32% 28,05% 17,07% 25,61% 19,51% 
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Sua satisfação pessoal com o transporte oferecido pela UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 22,73% 35,71% 25,32% 10,39% 0,00% 5,84% 

DOCENTE 11,11% 33,33% 18,52% 14,81% 3,70% 18,52% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 9,76% 43,90% 26,83% 4,88% 1,22% 13,41% 

Equipamentos disponíveis para as atividades acadêmicas 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 16,88% 49,35% 24,03% 7,14% 1,95% 0,65% 

DOCENTE 7,41% 48,15% 29,63% 7,41% 3,70% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 8,54% 40,24% 18,29% 2,44% 2,44% 28,05% 

Materiais disponíveis para as atividades acadêmicas (serviços de xerox, papelaria, etc.) 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 2,60% 16,23% 22,73% 24,68% 31,82% 1,95% 

Sua satisfação pessoal com o serviço de copa 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 11,11% 40,74% 29,63% 3,70% 7,41% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 9,76% 53,66% 20,73% 3,66% 2,44% 9,76% 

Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades profissionais 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DOCENTE 3,70% 37,04% 40,74% 3,70% 7,41% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 10,98% 57,32% 19,51% 6,10% 6,10% 0,00% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABC 

 

 



 

 

106 

 

C
O

M
I
S

S
Ã

O
 P

R
Ó

P
R

I
A

 D
E
 A

V
A

L
I
A

Ç
Ã

O
 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2010-2012 

8. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

8.1. Planejamento da UFABC estabelecido no PDI 

As diretrizes para a cultura do Planejamento Estratégico estão presentes no 

Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC, datado de Março de 2010. De 

acordo com esse documento, tendo como norte o objetivo global, cada área deverá 

estabelecer estratégias, indicadores e se autoavaliar constantemente, buscando o 

aprimoramento da gestão. Seguindo os princípios do Projeto Pedagógico Institucional 

e dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, na sua estrutura administrativa, a UFABC busca 

o perfil da flexibilidade, em que não seja necessário seguir padrões gerenciais pré-

existentes e o foco gerencial será o constante aprendizado e aprimoramento, assim 

como é sua proposta acadêmica. 

8.2. O Processo de implantação e Planejamento da UFABC 

Desde o início de suas atividades acadêmicas e administrativas, em setembro 

de 2006, a UFABC possui a ideologia do planejamento estratégico como princípio 

básico para atingir a excelência nas esferas acadêmica e administrativa.  

Com uma equipe diretiva (corpo de dirigentes) e sob a coordenação da Pró-

reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI), um dos 

princípios básicos do planejamento institucional da UFABC é o de levar à prática os 

princípios e diretrizes estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI. 

Em 2010, a necessidade de melhorar a eficiência do planejamento estratégico 

da UFABC fez com que fosse promovido, por parte da PROPLADI, um modelo mais 

participativo e democrático de planejamento na Universidade por meio da 

metodologia do Planejamento Estratégico Situacional – PES.  

O processo de planejamento da universidade, proposto em 2010, envolveu 

todos os setores da instituição e desenhou um processo de acompanhamento 

permanente e contínuo, com o objetivo de garantir o cumprimento das metas a serem 

estabelecidas no PDI e também nos planejamentos estratégicos das áreas da 

universidade. Para o acompanhamento mais próximo do planejamento, a UFABC 

indicou especialistas de cada área da universidade para ocupar o cargo de Agente de 

Planejamento (AP) e os seus respectivos apoios. Estes especialistas compõem uma 

equipe matricial sob a coordenação da PROPLADI. 

A referida equipe tem como atribuição principal acompanhar o 

desenvolvimento do plano de gestão em cada área, envolvendo aspectos 

administrativos, acadêmicos e orçamentários. Esses agentes oferecem relatórios e 

apontam a necessidade de intervenções a fim de garantir o êxito do plano estratégico.  
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A UFABC iniciou seu ciclo de Planejamento Estratégico Situacional em março de 

2010. Neste período foram realizadas reuniões e oficinas com a equipe gestora da 

universidade para o levantamento das diretrizes para o ciclo de gestão 2010-2013, 

prioritariamente, mas sem se ater a esse período de maneira a estagnar o processo de 

construção dos planos estratégicos institucionais, ainda mais, nesse momento de plena 

expansão da instituição.  

Nas reuniões realizadas foram abordadas as diretrizes institucionais para as 

áreas, temas principais e problemas a serem abordados no planejamento estratégico 

da universidade. As diretrizes discutidas foram transformadas em ações específicas, 

como por exemplo: a criação de um grupo de trabalho que acompanhou as ações 

necessárias para a total implantação do Bloco A, no câmpus sede da universidade, em 

Santo André, para o primeiro quadrimestre de 2011; assim como, o planejamento de 

ações específicas para a condução das obras do câmpus de São Bernardo do Campo. 

Além dos trabalhos citados anteriormente, a PROPLADI coordenou, em 2011, 

oficinas de planejamento para a consolidação dos planos estratégicos das diversas 

áreas da UFABC, visando melhorar o controle e eficiência do trabalho destas áreas e 

organizando os esforços conjuntos para atingir as metas e objetivos dos grandes 

desafios do planejamento estratégico da universidade para o período 2010-2013. 

Para a realização do Planejamento Estratégico Situacional para o período 2010-

2013, a PROPLADI seguiu as seguintes etapas: 

1º Etapa: Metas iniciais e capacitação de servidores: 

- Em março de 2010 foi realizado, por parte do grupo dirigente da UFABC, o 

levantamento dos desafios do planejamento estratégico da universidade para o 

período 2010-2013. 

- Em junho de 2010 foi realizada a primeira capacitação de servidores da UFABC em 

técnicas de moderação e dinâmicas de grupo para a construção coletiva. O objetivo 

desta capacitação é desenvolver condições técnicas para que os próprios servidores da 

universidade possam realizar os trabalhos referentes às oficinas de planejamento do 

PES da UFABC. Em 2011, mais dois grupos de servidores da UFABC realizaram a 

referida capacitação, totalizando doze servidores capacitados.  

2º Etapa: Oficinas de Planejamento das áreas da UFABC: 

Após a capacitação dos servidores e do levantamento inicial dos grandes 

desafios da UFABC para o período 2010-2013, foram elaboradas oficinas de 

planejamento (com o auxílio de consultoria especializada em reestruturação 

organizacional, contratada para apoiar na moderação e implantação do Planejamento 

Estratégico Situacional da UFABC) com diversos setores da UFABC. O cronograma 
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inicial para execução das dinâmicas de grupo foi elaborado com início em 2010 e 

término previsto para junho de 2011. 

Esse tipo de dinâmica de grupo, em que todos os integrantes visualizam todos 

os projetos do setor ao qual pertence, em painéis, mostrou-se muito eficiente e obteve 

aprovação geral dos participantes. Muitas informações, de setores específicos, foram 

levantadas e divulgadas com as demais pró-reitorias. A transmissão de conhecimento, 

de projetos e atividades que acontecem e de projetos e atividades que deverão 

acontecer (nos próximos anos) nos setores da UFABC aperfeiçoou o fluxo de 

comunicação entre as áreas e permitiu um aprimoramento das ações transversais de 

planejamento estratégico na universidade.  

Inicialmente foram realizadas 24 oficinas. Dentre as centenas de projetos 

definidos durante esta atividade foram levantadas questões importantes como: 

infraestrutura, alocação de recursos orçamentários, compra e realocação de 

equipamentos e materiais diversos, revisão de procedimentos acadêmicos e 

administrativos, gestão acadêmica, política de assistência estudantil, atualização de 

acervo bibliográfico, dentre outros assuntos de interesse institucional.   

Após o término das oficinas de planejamento das áreas, a partir de novembro 

de 2011, a PROPLADI realizou a consolidação desses planos estratégicos, juntamente 

com a empresa especializada contratada. Esta consolidação servirá como mais um 

subsídio para o processo de elaboração do novo PDI 2012-2022. 

 Além desses processos de Planejamento, também em 2010, foi elaborado o 

Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) da UFABC, que compreende o biênio 

2010-2011.  Este plano ficou a cargo do Comitê de Tecnologia da Informação (CATI), 

instituído pela portaria nº 310 de 16 de março de 2010, no qual a PROPLADI tem 

participação. 

A finalidade do PDTI é possibilitar o Planejamento Estratégico da área de 

tecnologia da informação (TI), alinhando com os objetivos institucionais, tais como os 

dispostos em sua lei de criação (lei Nº 11.145 de 26 de Julho de 2005), estatuto e 

regimento Geral da UFABC. Consoante, o PDTI tem como objetivo fornecer uma visão 

do ambiente atual de Tecnologia da Informação e ao mesmo tempo compará-lo a 

cenários alternativos que possam otimizar o retorno dos investimentos já feitos e dos 

ainda a serem realizados, estabelecendo prioridades, metas e ações a serem realizadas 

na área de TI.  

8.3. Avaliação 

A UFABC por ser tratar de uma universidade nova, até o ano de 2009 não 

dispunha de processos avaliativos institucionalizados e padronizados, entre 2006 a 
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2009 houve iniciativas individuais de docentes e coordenadores de alguns cursos de 

graduação, além disso, desde 2009, a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional, pela Coordenadoria de Desenvolvimento Institucional vem realizando a 

pesquisa do perfil e opinião discente da UFABC.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFABC foi nomeada em dezembro de 

2009 e a partir dessa data iniciou o processo de implantação da Avaliação Institucional, 

bem como suas atividades propiciaram a articulação entre as coordenações de todos 

os cursos de graduação a fim de construir formulários padronizados para as avaliações 

destinadas a cursos e disciplinas. 

A CPA buscou consenso sobre os objetivos do processo autoavaliativo por meio 

da sensibilização da comunidade. Com o intuito de suscitar a sensibilização da 

comunidade acadêmica a respeito das atividades, princípios e planos da CPA na 

UFABC, teve início em 26/07/2010, uma série de apresentações da CPA, em que foram 

abordados aspectos sobre seu funcionamento, importância, atribuição, competência e 

outras questões correlatas. Primeiramente a CPA realizou uma reunião com os agentes 

de planejamento, função criada pela Portaria nº 436, que desempenham além de 

atividades relacionadas ao planejamento, desenvolvem a avaliação institucional na 

instituição. Em seguida, houve várias apresentações aos órgãos colegiados e à reitoria 

da UFABC, nas datas especificadas a seguir: 

 19/05/2010 – apresentação para o Chefe de Gabinete Prof. Júlio Facó 

representante da reitoria; 

 27/05/2010 – apresentação ao Comitê de Graduação da UFABC (CG); 

 31/05/2010 – apresentação ao Conselho de Ensino e Pesquisa (ConsEP);  

 22/06/2010 – apresentação ao Conselho Universitário (ConsUni); 

Também fizeram parte do processo seminários com os docentes, discentes e 

técnico-administrativos, realizados entre os dias 27 a 30/09/2010. Os mesmos foram 

amplamente divulgados por meio de cartazes espalhados pelos câmpus (ver Anexo I) e 

avisos via e-mail. No total foram realizados oito seminários, onde a comunidade pode 

conhecer os trâmites da autoavaliação institucional, o papel dos agentes envolvidos 

nos processos, bem como esclarecer suas dúvidas sobre o assunto. 

Todo o processo avaliativo foi construído democraticamente, contemplando a 

participação da comunidade. No caso da avaliação de disciplinas e cursos de graduação 

foram feitas várias reuniões em que cada coordenador apresentou sugestões 

discutidas no âmbito dos cursos, e após algumas discussões, o grupo chegou a uma 

proposta de formulário padronizado para avaliação de curso e de disciplinas da 

graduação. 
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Os dois formulários foram encaminhados para apreciação da Comissão de 

Graduação da UFABC, fórum que reúne todos os coordenadores de curso, 

representantes dos três centros da UFABC, dos discentes, dos técnico-administrativos 

e da Pró-reitoria de Graduação. Os formulários foram aprovados na reunião de 

02/12/2010.   

Com relação à Avaliação Institucional, os instrumentos de coleta de dados 

foram elaborados pelos membros da CPA e validados de duas formas: consulta pública, 

os questionários foram disponibilizados na página da CPA no site da UFABC, a fim de 

proporcionar à comunidade a oportunidade de opinar sobre os itens que seriam 

avaliados; e, cada membro da comissão distribuiu dez cópias de questionário para seus 

pares. Ambas as ações foram realizadas no período entre 17 a 21/02/2010.  

Foram implantadas desde dezembro de 2011, sob a responsabilidade da CPA, a 

avaliação institucional e em parceria com a Pró-reitoria de Graduação as avaliações 

referentes às disciplinas e cursos de graduação (formulários de aplicação nos  Anexos II 

ao VIII). 

Seguem os períodos de cada processo avaliativo aplicado em 2011: 

 Avaliação de disciplinas da graduação, referente ao primeiro quadrimestre 

letivo, aplicada entre 30 de maio a 30 de junho; referente ao segundo 

quadrimestre letivo, aplicada em novembro; e referente ao terceiro 

quadrimestre letivo aplicada em dezembro de 2011 e janeiro de 2012. Os 

relatórios dessas avaliações encontram-se disponíveis para consulta na página 

eletrônica da CPA6. 

 Avaliação Institucional, aplicada no mês de dezembro de 2011: houve 

participação de 154 discentes, 27 docentes e 82 técnico-administrativos. A taxa 

percentual de participação da comunidade acadêmica por segmento foi de 

2,80% dos discentes, 15, 56% dos técnico-administrativos e docentes 6,25%.  

Diante das atividades inerentes ao ciclo avaliativo, a CPA durante reuniões 

realizadas no 2º semestre de 2010 e início de 2011, traçou objetivos e necessidades. As 

carências levantadas durante o período estão relacionadas com o apoio de pessoal e 

infraestrutura. Para tanto, a CPA entrou em contato com alguns setores com o objetivo 

de solicitar apoio às suas atividades, conforme explicitado abaixo. 

 

 

                                                             
6
 http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3772&Itemid=276 



 

 

111 

 

C
O

M
I
S

S
Ã

O
 P

R
Ó

P
R

I
A

 D
E
 A

V
A

L
I
A

Ç
Ã

O
 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2010-2012 

Criação de uma secretaria para a CPA: 

A meta de criação de uma secretaria para a CPA é uma das necessidades 

apresentadas pela comissão, além de ser uma demanda apontada no regimento da 

comissão, documento no qual atribui inclusive as funções do secretário da CPA. O 

debate levantado a respeito da necessidade de um espaço físico para a secretaria da 

CPA foi realizada durante reunião de seus membros em junho de 2010. O pedido foi 

solicitado por meio da CI nº 04/2010 – CPA/UFABC à Reitoria.   

As solicitações de espaço físico para abrigar a Secretaria da CPA com espaço 

suficiente para duas pessoas com infraestrutura de trabalho não surtiram os efeitos 

desejados, sendo uma das necessidades não atendidas até o momento pelos gestores 

da universidade. Atualmente a CPA ainda não possui espaço físico exclusivo, fato que 

prejudica tanto a comunicação quanto o desenvolvimento de uma sinergia por parte 

de seus membros, a CPA compreende que a UFABC está ainda organizando a 

distribuição dos seus espaços.   

Criação de uma comissão de assessoria: 

Foi realizada uma reunião entre a Chefia de Gabinete da UFABC e a CPA, 

originada pela necessidade da comissão dispor de mais apoio da reitoria em suas 

atividades. Ficou decidido nesta reunião que não seria possível a inclusão de novos 

membros na CPA, o Chefe de Gabinete propôs a criação de uma equipe de apoio a ser 

indicado pela reitoria em março de 2011. Esse grupo de apoio foi solicitado por meio 

da CI nº 05/2010 – CPA/UFABC. O resultado obtido até o momento foi a designação de 

uma funcionária da reitoria, para dar apoio administrativo às atividades da comissão a 

partir de agosto de 2011. 

Sistema informatizado para a realização de processos avaliativos e pesquisas: 

A necessidade de se realizar constantemente processos avaliativos e outras 

demandas de pesquisas tornou-se um grande desafio para a CPA da UFABC pelo 

contingente de pessoal (mais de 5.000), somando-se todos os segmentos existentes na 

universidade: discentes, docentes e técnico-administrativos.  

Isso torna inviável a aplicação por formulário físico (papel), tendo em vista o 

custo e trabalho dispendioso. Por esse motivo a CPA durante o final do ano de 2009 e 

início de 2010, entrou em contato com o Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI, 

para viabilizar a implantação de um sistema informatizado. 

O sistema solicitado foi implantado em etapas conforme segue: 

 novembro de 2011, módulo de aplicação para avaliação de disciplinas e 

cursos de graduação; 
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 dezembro de 2011, módulo de aplicação para avaliação institucional; 

 dezembro de 2011 e janeiro de 2012, módulo de geração de relatórios. 

Com o objetivo de levantar os dados que iriam subsidiar o relatório de 

autoavaliação institucional, além das pesquisas avaliativas – avaliação de disciplinas e 

cursos de graduação e avaliação institucional – a CPA utilizou os documentos oficiais 

disponíveis publicamente no site da UFABC, entre eles o Plano de Desenvolvimento 

Institucional; o Projeto Pedagógico Institucional; os Relatórios de Gestão; os Projetos 

Pedagógicos dos cursos de graduação; o Estatuto e o Regimento Geral da universidade.     

Ainda assim a CPA verificou a necessidade de gerar informação adicional. Para 

atender tal demanda, foi realizada uma pesquisa por áreas da universidade, utilizando 

um questionário como forma de coleta de dados. O questionário foi enviado ao 

responsável de cada área como Comunicação Interna e também em formato 

eletrônico, depois de decorrido o prazo para retorno, foi solicitado às áreas que não 

haviam respondido que se manifestassem se atenderiam ou não a pesquisa.  

Foram consultadas as seguintes áreas da UFABC: Coordenadoria Geral de 

Recursos Humanos; Assessoria de Comunicação; Prefeitura Universitária; Pró-reitoria 

de Administração; Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas; Pró-

reitoria de Extensão; Pró-reitoria de Pesquisa; Pró-reitoria de Pós-graduação; Pró-

reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional e Secretaria Geral. 

A CPA recebeu a resposta das seguintes áreas: Coordenadoria Geral de 

Recursos Humanos; Prefeitura Universitária; Pró-reitoria de Administração; Pró-

reitoria de Pesquisa; Secretaria Geral e Pró-reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional. 

A Universidade Federal do ABC por ser uma universidade incipiente na 

participação de processos avaliativos – ao considerar o fato de que sua inauguração se 

deu apenas há cinco anos – não possui uma cultura avaliativa formada, ou seja, as 

atividades concernentes à avaliação institucional começaram a emergir, tornar 

relevantes e integrar o cotidiano da Universidade a partir do ano de 2010. Por 

conseguinte, a CPA espera que as avaliações desencadeadas possibilitem à 

comunidade universitária identificar as ações que deverão ser desenvolvidas, 

reconhecendo as formas e a qualidade das relações na instituição, bem como, 

constituir as articulações integradas relacionando as estruturas internas das Pró-

Reitorias, dos Centros, das Coordenações de cursos e dos diferentes setores da UFABC. 

A atual CPA da UFABC implantou, no período entre 2010-2012, o primeiro 

processo avaliativo institucionalizado. Por estarem envolvidos na aplicação das 

avaliações e elaboração do relatório final, seus membros não tiveram tempo hábil para 
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realizar a discussão dos resultados dos relatórios junto à comunidade. Soma-se a isso 

que após a entrega do Relatório de Autoavaliação 2010-2012 ao MEC, previsto para 

março de 2012, deverá ser realizada eleição para novos membros da CPA, visto que a 

atual foi nomeada em caráter pró-tempore. A única ação possível nesse sentido foi 

uma recomendação feita aos coordenadores dos cursos de graduação, no momento da 

entrega dos relatórios de avaliação de disciplinas, de que estes se reunissem com a 

coordenação/plenária do curso para definir qual política seria adotada frente aos 

resultados dos processos avaliativos. A mesma recomendação será feita à Reitoria 

quando da entrega do Relatório de Autoavaliação Institucional.     

Com o intuito de proporcionar maior transparência às suas ações para a 

comunidade acadêmica, a CPA criou em agosto de 2010 uma página no site da UFABC, 

onde a comissão disponibiliza as informações referentes à realização de suas 

atividades, tais informações podem ser acessadas no seguinte endereço: 

<http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3772&It

emid=276> 

Nesta página ficam disponíveis à comunidade todos os documentos referentes 

à CPA: atividades realizadas, plano de trabalho, memórias de reunião, relatórios 

avaliativos. Outra forma de facilitar a comunicação entre comunidade e a CPA da 

UFABC é por meio do fale com a CPA, a qual poderá ser feita pelo contato pelo 

seguinte e-mail: falecomacpa@ufabc.edu.br. 

Além desses canais de comunicação a CPA divulga suas ações também por meio 

das listas de emails institucionais dos docentes, discentes e técnico-administrativos, 

bem como afixação de cartazes nos câmpus da universidade. 

  

http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3772&Itemid=276
http://www.ufabc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3772&Itemid=276
mailto:falecomacpa@ufabc.edu.br
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8.4. Pesquisa à Comunidade Acadêmica 

O resultado da pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica, a 

respeito do Planejamento e Avaliação, é demonstrado no Quadro 8.4.1:  

Quadro 8.4.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: Planejamento e Avaliação 

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

Adequação e efetividade do planejamento geral da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,19% 35,06% 26,62% 7,79% 5,84% 19,48% 

DOCENTE 0,00% 18,52% 25,93% 22,22% 22,22% 11,11% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 20,73% 34,15% 14,63% 12,20% 18,29% 

A participação da comunidade acadêmica no planejamento da Instituição 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 5,84% 25,97% 29,87% 20,78% 7,79% 9,74% 

DOCENTE 3,70% 18,52% 29,63% 33,33% 11,11% 3,70% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 19,51% 29,27% 23,17% 7,32% 20,73% 

A forma de acompanhamento do planejamento institucional 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 3,25% 28,57% 29,87% 12,34% 6,49% 19,48% 

DOCENTE 3,70% 14,81% 25,93% 33,33% 3,70% 18,52% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 0,00% 18,29% 28,05% 21,95% 10,98% 20,73% 

A implantação dos mecanismos de autoavaliação institucional 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 18,83% 40,91% 21,43% 5,84% 1,30% 11,69% 

DOCENTE 3,70% 40,74% 48,15% 7,41% 0,00% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 3,66% 37,80% 31,71% 7,32% 7,32% 12,20% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABC 
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9. POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

9.1. Políticas de acesso  

O Processo Seletivo para a graduação da UFABC é realizado por meio do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em 2011 foram aprovadas mais 260 vagas para a 

UFABC, que passará a oferecer 1.960 vagas anuais a partir de 2012. Duzentas dessas 

vagas serão destinadas ao Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H), que 

passará de 200 para 400 vagas oferecidas anualmente. As novas vagas para o BC&H 

serão distribuídas de seguinte forma: 24 vagas para o Bacharelado em Ciências 

Econômicas e o para o Bacharelado em Políticas Públicas respectivamente, que 

passarão de 50 para 74 vagas cada. Ainda foram criados dois novos cursos ligados ao 

BC&H, que se iniciarão a partir de 2012: o Bacharelado em Planejamento Territorial e o 

Bacharelado em Relações Internacionais, com 76 vagas cada. Já o BC&T passará de 

1500 para 1560 vagas/ano. As 60 novas vagas serão alocadas para o Bacharelado em 

Neurociência. Para todos os cursos, tem-se a distribuição de 50% das vagas no período 

diurno e 50% das vagas no período noturno. 

9.2. Política de cotas 

Atualmente, a universidade oferece parte de suas vagas utilizando o sistema de 

cotas. Dentre as vagas oferecidas pela UFABC - em seus cursos de graduação - 50% das 

vagas são destinadas a alunos oriundos de escolas públicas, conforme demonstrado na 

tabela 9.2.1, dentre às quais, reservam-se, também, um quantitativo às minorias 

étnicas de negros, pardos e índios. 

Tabela 9.2.1: Vagas cotistas para ingresso na UFABC 

 Vestibular 
2009 

Vestibular 
2010 

Vestibular 
2011 

Total de Vagas 1500 1700 1700 

Vagas Cotistas 750 850 850 

% de Vagas Cotistas  50% 50% 50% 
Fonte: Editais de Ingresso aos bacharelados interdisciplinares da UFABC 

9.3. Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 

Afirmativas 

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (PROAP) é o 

órgão responsável por formular, propor, avaliar e conduzir as políticas afirmativas e as 

relativas aos assuntos comunitários da UFABC, conforme define o art. 1º da Resolução 

do ConsUni que a criou, em dezembro de 2010. 

A criação da PROAP está em consonância com o Decreto Federal nº 

7.234/2010, que instituiu o Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e 
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direcionou as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) disciplinando o 

incremento de políticas de assistência estudantil, tendo em vista a grande expansão de 

vagas no ensino superior gratuito federal e a consequente entrada de uma parcela da 

população mais vulnerável socioeconomicamente e que precisa de apoio para se 

manter na Universidade. 

A PROAP encampou alguns programas já existentes antes de sua criação, como 

a gestão das bolsas socioeconômicas (permanência e moradia) executadas pelo antigo 

NAE (Núcleo de Apoio ao Estudante) e que passou a se chamar DAEG (Divisão de Apoio 

ao Estudante da Graduação). Em outra adaptação institucional ocorrida com a criação 

da PROAP, a fiscalização do Restaurante Universitário passou, a partir de fevereiro de 

2010, a ser de responsabilidade da PROAP, com a redefinição das condições do 

contrato com a empresa terceirizada. O segundo edital do Programa de Inclusão Digital 

já foi desenvolvido pela PROAP e se prepara atualmente o lançamento de um terceiro.  

A PROAP está desenvolvendo novos programas e lançará projetos que devem impactar 

positivamente na melhoria do rendimento acadêmico dos estudantes e contribuir para 

a requalificação das condições de trabalho dos servidores técnico-administrativos e 

docentes. Um destaque será dado às relações de convivência na comunidade 

acadêmica e um cuidado muito especial na área da saúde, reconhecidamente uma das 

maiores fragilidades da UFABC. 

9.4. Programas de apoio ao estudante 

Este programa divide-se em ações de atendimento universal e outras com 

seleção socioeconômica; sendo elas: 

9.4.1. Restaurante Universitário 

Ambos os câmpus da Universidade possuem Restaurante Universitário que 

atende os alunos e os demais membros da comunidade acadêmica oferecendo 

refeições balanceadas, com opção de mistura sem carne. 

O atendimento do restaurante é de segunda à sexta-feira, servindo almoço e 

jantar, e aos sábados serve-se apenas almoço. 

Tabela 9.4.1.1: Refeições subsidiadas – Câmpus Santo André e São Bernardo do Campo 

ANO QUANTIDADE DE REFEIÇÕES 
SUBSIDIADAS 

20097 2.700 

2010 285.948 

2011 288.893 
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

                                                             
7
 O início das atividades do restaurante universitário no câmpus de Santo André foi em novembro/2009 
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A partir da análise da Tabela 9.4.1.1, verificando pela quantidade de refeições 

subsidiadas fornecidas, nota-se a relevância desse serviço para os alunos. Vale 

ressaltar que os serviços do RU são terceirizados, consoante a legislação federal que 

assim permite. Dessa forma, o valor da refeição foi estabelecido no resultado da 

licitação pública e pode sofrer reajustes anuais. No entanto, em decisão conjunta, a 

PROAP e a Pró-reitoria de Administração (PROAD) rejeitaram a proposta de reajuste da 

empresa prestadora do serviço, fazendo com o Restaurante Universitário suspendesse 

suas atividades em 1º dezembro de 2011. 

No início de 2012, houve um novo processo licitatório para contratação de 

novo fornecedor de refeições. A empresa ganhadora do certame também assumirá os 

serviços do Restaurante do câmpus de São Bernardo do Campo. A previsão de início 

das atividades esta programada para março de 2012. 

9.4.2. Bolsas socioeconômicas8 

As bolsas, ou auxílio socioeconômico, destinam-se aos estudantes de baixa 

renda que necessitam de apoio para permanecer na Universidade e estão divididas 

em: 

1. Bolsa Permanência: destinada às despesas relacionadas às necessidades 

básicas do estudante (transporte, alimentação, vestuário, livros). 

Gráfico 9.4.2.1: Evolução da concessão de Bolsas-Permanência entre o período de 

2007 e 2011. 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas – PROAP 

                                                             
8
 As bolsas não sócio econômicas foram descritas na dimensão Política para o ensino, a Pesquisa, a Pós-

graduação, a Extensão e as respectivas normas de operacionalização: Bolsa Monitoria e Pós-graduação 
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Observa-se, pelo gráfico 9.4.2.1, que houve uma evolução de 1.127%, no 

número de bolsas-permanência concedidas pela UFABC aos discentes de graduação 

entre os anos de 2007 a 2011.  

O valor unitário mensal da bolsa-permanência no período de janeiro a 

setembro de 2011 foi de R$ 300,00, e após setembro, seu valor foi reajustado para R$ 

360,00 com vistas à adequação das necessidades dos discentes e a equiparação com as 

bolsas de iniciação científica. 

 

2. Bolsa Moradia: destinada aos estudantes que necessitam morar fora de seu 

domicílio familiar, exclusivamente para fins educacionais. 

Os critérios de seleção são apresentados em edital, amplamente divulgados na 

Universidade. 

 

Gráfico 9.4.2.2: Evolução da concessão de Bolsa-Moradia entre o período de 2008 e 

2011. 

 
Fonte: Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas – PROAP  

Ao analisar o gráfico 9.4.2.2, percebe-se uma evolução significativa na oferta de 

bolsas pela instituição, entre o período de 2009 a 2010, e redução de oito bolsas 

concedidas de 2010 a 2011. 

O valor unitário da bolsa moradia durante todo o ano de 2011 se manteve em 

R$ 300,00.  

Há de se destacar que o principal critério para que o estudante seja beneficiário 

de uma ou mais bolsas assistenciais é que apresente renda familiar per capita igual ou 
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inferior a um salário mínimo e meio, conforme Decreto Federal nº 7.234/2010, que 

instituiu o PNAES9. 

9.4.3. Atendimento psicossocial ao estudante 

O atendimento psicossocial tem o objetivo de auxiliar o aluno a lidar com 

questões particulares que estejam interferindo na vida acadêmica, como por exemplo: 

problemas financeiros, dificuldade de adaptação em uma nova cidade ou moradia, 

problemas afetivos, conflitos familiares, uso abusivo de álcool e drogas, estresse. 

Para isso, a universidade conta com o trabalho de assistentes sociais e 

psicóloga. Essas profissionais estão dispostas a ouvir o aluno e conversar sobre suas 

dificuldades e necessidades. Se for necessário, podem encaminhar o aluno para 

serviços externos à universidade, através de parcerias e convênios. Tudo o que for 

conversado durante os atendimentos será mantido em sigilo. 

9.4.4. Atendimento a Saúde 

A Divisão de Apoio à Saúde (DAS) é um local idealizado pela Universidade 

Federal do ABC para atender as demandas urgentes relativas a saúde da comunidade 

(alunos, técnicos administrativos e docentes), ou seja, tem por objetivo atender as 

situações inesperadas, intercorrências, tais como os casos de mal-estar súbito, 

ferimentos, alterações da pressão arterial, da glicemia, acidentes em geral, que 

necessitem de uma intervenção imediata. 

9.4.5. Programa de Inclusão Digital  

Consiste no fornecimento, por empréstimo, de equipamentos de informática 

para os estudantes, com o objetivo de auxiliá-los na organização e desenvolvimento de 

sua vida acadêmica. Em 2011 foram publicados dois editais do Programa de Inclusão 

Digital para o empréstimo de netbooks aos alunos: em janeiro foram emprestados 110 

e em dezembro foram abertas as inscrições para mais 28 netbooks. Antes de 2010 

foram emprestados 62 equipamentos, totalizando 200 aparelhos desde a criação do 

Programa em 2010. 

9.4.6. Bolsas de Extensão  

As bolsas de extensão têm como objetivos: promover o envolvimento e a 

cooperação de alunos em atividades de extensão, favorecendo a integração entre os 

câmpus da UFABC e a sociedade; democratizar o saber, fortalecendo a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão; contribuir para a formação 

acadêmico-profissional dos estudantes e, também, estimular o senso de 

                                                             
9
 Programa Nacional de Assistência Estudantil  
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responsabilidade, autonomia, cooperação, satisfação em ampliar conhecimentos e 

empenho nas atividades acadêmicas.  

Dentre os projetos desenvolvidos pelos alunos em 2011, estão os relacionados 

a temas como: gestão de resíduos sólidos; controle do mosquito vetor da dengue; 

desenvolvimento de atividades físicas; educação ambiental; educação sexual para 

escolas estaduais no Grande ABC e a escola preparatória para alunos da escola pública.  

Edital de bolsas de extensão em 2011: foram pagas mensalmente em torno de 50 

bolsas aos alunos participantes dos projetos de extensão e que foram contemplados – 

no mês de setembro chegou-se a atingir o número de 56 alunos bolsistas. O número 

de voluntários que participaram das ações de extensão chegou ao máximo de 92 

alunos nos meses de Junho, Julho e Agosto. 

9.5. Organização Estudantil 

A UFABC garante amplo espaço de participação dos estudantes na vida 

acadêmica da universidade. Os alunos de graduação se organizam em torno do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE), entidade registrada em cartório e que possui 

diretoria eleita em votação direta e secreta com mandato de um ano. 

Na parte esportiva, os estudantes de graduação se organizam em torno da 

Associação Atlética Acadêmica Onze de Setembro (AXIS) que tem se responsabilizado 

pela organização de atividades esportivas, participação em competições e tem 

acompanhado junto à administração da Universidade o planejamento das instalações 

esportivas. 

O estatuto atual da UFABC garante a participação dos alunos de graduação e de 

pós-graduação no Conselho Universitário, no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

em cada Conselho de Centro e nas Coordenações de Curso. Nas câmaras, comitês, 

comissões assessoras e setoriais a participação discente tem sido garantida. 
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9.6. Pesquisa à Comunidade Acadêmica 

O resultado da pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica, a 

respeito da Política de Atendimento aos Discentes, é demonstrado no Quadro 9.6.1:  

Quadro 9.6.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: Planejamento e Avaliação 

POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

A política de acesso e seleção de alunos da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 14,29% 47,40% 20,13% 8,44% 3,25% 6,49% 

DOCENTE 7,41% 37,04% 33,33% 11,11% 3,70% 7,41% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7,32% 53,66% 21,95% 7,32% 1,22% 8,54% 

A política de atendimento pedagógico aos alunos da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 13,64% 38,31% 20,78% 11,69% 3,90% 11,69% 

DOCENTE 3,70% 44,44% 25,93% 7,41% 0,00% 18,52% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 45,12% 21,95% 6,10% 1,22% 23,17% 

A política de assistência social aos alunos da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 22,08% 37,66% 11,69% 8,44% 1,95% 18,18% 

DOCENTE 22,22% 48,15% 7,41% 0,00% 0,00% 22,22% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7,32% 39,02% 24,39% 4,88% 1,22% 23,17% 

As políticas e mecanismos de incentivo à estágios aos alunos da UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 6,49% 29,87% 18,18% 18,18% 11,04% 16,23% 

Os espaços de participação e convivência dos alunos na UFABC  

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 7,79% 31,82% 28,57% 15,58% 11,69% 4,55% 

DOCENTE 3,70% 25,93% 37,04% 14,81% 7,41% 11,11% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 18,29% 36,59% 19,51% 8,54% 14,63% 

A política de melhoria da qualidade de vida dos alunos 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 6,49% 24,68% 25,97% 19,48% 14,94% 8,44% 

As oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal oferecidas pela UFABC aos alunos 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 11,69% 38,31% 23,38% 12,99% 8,44% 5,19% 

O apoio da Instituição aos órgãos de representação estudantil 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 6,49% 27,92% 24,68% 12,99% 7,79% 20,13% 

DOCENTE 3,70% 29,63% 11,11% 3,70% 0,00% 51,85% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 21,95% 28,05% 2,44% 1,22% 43,90% 
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Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades científicas 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 29,22% 37,01% 20,13% 5,19% 3,25% 5,19% 

DOCENTE 18,52% 51,85% 22,22% 3,70% 3,70% 0,00% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 8,54% 46,34% 12,20% 2,44% 2,44% 28,05% 

Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades de extensão 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 18,83% 28,57% 22,08% 11,04% 4,55% 14,94% 

DOCENTE 18,52% 29,63% 14,81% 7,41% 0,00% 29,63% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 7,32% 35,37% 20,73% 4,88% 2,44% 29,27% 

Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades esportivas, culturais, etc. 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 7,79% 20,78% 25,32% 16,88% 20,78% 8,44% 

DOCENTE 14,81% 14,81% 18,52% 7,41% 3,70% 40,74% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 24,39% 26,83% 8,54% 9,76% 28,05% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” – CPA/UFABC 
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10. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

10.1. Introdução 

Este item do relatório tem como finalidade fornecer dados descritivos a 

respeito da dimensão denominada sustentabilidade financeira. O escopo do presente 

trabalho se baseia nos dados coletados desde o início das atividades da UFABC (2006 a 

2011). 

Os dados coletados referentes a esta dimensão foram obtidos dos relatórios de 

gestão, do período de 2008 a 2011, dos documentos oficiais da instituição e das 

informações fornecidas pela Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional – PROPLADI, Secretaria Geral e Coordenação Geral de Finanças e 

Contabilidade – CGFC, mediante questionário elaborado pela Comissão Própria de 

Avaliação da UFABC - CPA. 

Além disso, são apresentados dados comparativos a fim de efetuar uma 

autoanálise do que foi realmente executado e o que foi proposto no PDI no período de 

2009 a 2011.  

A análise da sustentabilidade financeira, proporciona uma visão sistêmica em 

relação aos dados apresentados, sendo dividido em quatro partes: 

 A primeira parte descreve a alocação de recursos da UFABC, demonstra a 

divisão orçamentária realizada pela universidade e a evolução do orçamento 

previsto desde 2006. 

 A segunda parte descreve a política de captação de recursos próprios da 

UFABC, as atividades realizadas pela universidade para angariar recursos 

próprios e as áreas envolvidas nessas atividades.  

 A terceira parte descreve os valores executados por tipo de despesa, no 

período de 2009 a 2011. O foco desta terceira parte está relacionado aos dados 

propostos no PDI, comparando o que foi realmente executado e o que foi 

planejado, baseado nos documentos oficiais da instituição. 

 A quarta parte demonstra os indicadores do Tribunal de Contas da União 

apresentados pela UFABC, desde 2006, e elabora a situação prevista em relação 

a estes dados com a distribuição orçamentária elaborada pela Matriz Andifes.  

A descrição desta dimensão foi baseada no manual do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES, que é um dos orientadores da avaliação 

institucional proposto pelo MEC. 
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10.2. Alocação de recursos financeiros 

As tabelas 10.2.1 a 10.2.10 foram retiradas do Relatório de Gestão – Exercício 

2010 e demonstram as seguintes operações financeiras: 

Tabela 10.2.1 – Programação de Despesas Correntes – Valores em R$ 1,00 
Origem dos Créditos 

Orçamentários 
Grupos de Despesas Correntes 

1 – Pessoal e Encargos 
Sociais 

2 – Juros e 
Encargos da Dívida 

3 – Outras Despesas 
Correntes 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

LO
A

 

Dotação proposta pela UO10 19.710.215 95.345.540   34.658.708 53.172.645 

PLOA 19.629.541 40.375.039   36.596.537 41.865.077 

LOA 19.629.541 40.375.039   23.939.668 42.013.077 

C
R

ÉD
IT

O
S 

 

Suplementares 21.073.103 22.930.000   21.138.224 2.878.017 

Especiais  Abertos      1.607.648  

Reabertos       

Extraordinários Abertos       

Reabertos       

 Créditos Cancelados     13.064.296 569.500 

Outras Operações        

Total 40.702.644 63.305.039   33.621.244 44.321.594 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  

 

Tabela 10.2.2 – Programação de Despesa de Capital – Valores em R$ 1,00 

Origem dos Créditos 
Orçamentários 

Grupos de Despesas de Capital 

1 – Investimentos 2 – Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

LO
A

 

Dotação proposta pela UO 75.034.794 84.381.000     

PLOA 83.876.013 30.574.990     

LOA 83.876.013 31.174.990     

C
R

ÉD
IT

O
S 

 

Suplementares 13.369.053 238.745     

Especiais  Abertos        

Reabertos       

Extraordinário Abertos       

Reabertos       

 Créditos Cancelados  232.745     

Outras Operações        

Total 97.245.066 31.180.990     

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  

  

                                                             
10

 UO = Unidade Orçamentária  
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Tabela 10.2.3 – Quadro Resumo da Programação de Despesas – Valores em R$ 1,00 
 1 – Investimentos 2 – Inversões Financeiras 6 – Amortização 

da Dívida 

Exercícios Exercícios Exercícios 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

LO
A

 

Dotação proposta pela UO 34.658.708 53.172.645 75.034.794 84.381.000   

PLOA 36.596.537 41.865.077 83.876013 30.574.990   

LOA 43.569.209 82.388.116 83.876.013 31.174.990   

C
R

ÉD
IT

O
S 

 

Suplementares 42.211.327 25.808.017 13.369.053 238.745   

Especiais  Abertos  1.607.648      

Reabertos       

Extraordinário Abertos       

Reabertos       

 Créditos Cancelados 13.064.296 569.500  232.745   

Outras Operações        

Total 74.323.888 107.626.633 97.245.066 31.180.990   

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  

 

Tabela 10.2.4 – Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa – Valores em R$ 
1,00 

Natureza de Movimentação 
de Crédito 

UG 
Concedente 

ou 
recebedora 

Classificação da ação  

Despesas Correntes 
1 – Pessoal e 

Encargos Sociais 
2 – Juros e 

Encargos da 
Dívida 

3 – Outras 
Despesas 
Correntes 

Movimentação 
Interna 

Concedidos  
 

- - - - - 

Recebidos 150014 12122106722720001 - - 6.958,12 

 154003 12128106184290001 - - 15.891,44 

 153163 12364107340090042 - - 1.236,28 

 154042 12364107340090043 - - 721,86 

 150011 12364107385510001 - - 1.500.007,80 

 154003 12364137504870001 - - 283.769,08 

 150011 1236413772C680001 - - 5.688,79 

 150028 12366106085260001 - - 799.599,20 

Movimentação 
Externa 

Concedidos - - - - - 

Recebidos 420028 1369113912C840001 - - 506.561,00 

Natureza da Movimentação de Crédito UG concedente 
ou recebedora 

Classificação da ação Despesas de Capital 

4 – Investimentos  5 – Inversões 
Financeiras 

6 – Amortização 
da Dívida 

 
 

Movimentação 
Interna 

Concedidos - - - - - 

 
 
Recebidos  

153173 12128106184290001 84.900,00 - - 

154003 12128106184290001 288.754,95 - - 

154049 1236410732E140406 10.000.000,00 - - 

150011 12364107385510001 17.846.038,48 - - 

150011 1236413772C680001 1.375,00 - - 

154003 12571137540190001 259.474,22 - - 

Movimentação 
Externa 

Concedidos - -  - - 

Recebidos 240901 19572046120950001 1.445.349,93 - - 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  
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Tabela 10.2.5 – Execução Orçamentária de Créditos originários da UJ – Valores em R$ 

1,00  
Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa Paga 

2009 2010 2009 2010 
Modalidade de Licitação     

Convite - -   

Tomada de Preços -    

Concorrência - 35.197,95  35.197,95 

Pregão 6.798.431,14 13.311.918,65  11.512.426,11 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Registro de Preços - - - - 

Contratações Diretas     

Dispensa  3.183.537,55 2.579.057,21 3.183.142,35 2.569.153,79 

Inexigibilidade 919.095,14 1.205.471,01 902.604,23 891.018,50 

Regime de Execução Especial     

Suprimento de Fundos 5.679,14 3.729,16 5.679,14 3.729,16 

Pagamento de Pessoal     

Pagamento em Folha 41.635.625,38 66.360.483,33 41.635.625,38 66.360.483,33 

Diárias 259.290,51 291.796,66 256.887,85 291.796,66 

Outros 7.138.435,58 9.816.737,57 7.134.611,66 9.799.771,42 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  

Tabela 10.2.6: Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos 
originários da UJ – Valores em R$ 1,00  

Grupo de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

1 – Despesas de Pessoal     - -   

319011 32.610.122, 16 51.207.719,09 32.596.809,70 51.207.719,09 - - 32.596.809,70 51.207.719,09 

319113 6.847.693,33 10.760.740,77 6.847.693,33 10.760.740,77 - - 6.847.693,33 10.760.740,77 

319096 336.517,80 92.903,47 336.517,80 92.903,47 - - 336.517,80 92.903,47 

Demais elementos do 
grupo 

482.344,92 149.384,36 482.344,92 149.384,36 - - 482.344,92 149.384,36 

2 – Juros e Encargos da 
Dívida 

        

1º elemento de despesa - - - - - - - - 

2º elemento de despesa - - - - - - - - 

3º elemento de despesa - - - - - - - - 

Demais elementos do 
grupo 

- - - - - - - - 

3 – Outras Despesas 
Correntes  

        

339039 7.204.933,36 15.810.752,00 4.245.790,62 8.395.792,89 2.959.142,74 7.414.959,11 4.200.090,72 79.252.59,62 

339018 6.189.040,63 8.402.610,29 6.189.040,63 8.402.010,29 - 600,00 6.189.040,63 8.401.970,29 

339037 2.700.821,46 4.394.209,34 1.891.118,03 3.362.001,05 809.703,43 1.032.208,29 1.864.429,49 3.159.139,25 

Demais elementos do 
grupo 

8.003.844,93 10.608.310,29 2.327.711,77 7.591.440,69 3.967.535,73 3.016.869,60 4.021.129,90 7.261.813,20 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  

Tabela 10.2.7 – Despesa de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos 
originários da UJ – Valores em R$ 1,00  
Grupo de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 – 
Investimentos  

        

449052 27.589.217,67 17.042.831,33 1.851.798,48 2.901.936,35 25.737.419,19 14.140.894,98 1.831.988,30 1.803.417,05 
449051 54.535.688,20 12.264.717,25 - 642.425,04 54.535.688,20 11.622.292,21 - 640.005,52 
449039 2.379.400,02 896.206,25 22.399,81 98.037,54 2.357.000,21 798.168,71 21.884,81 61.224,30 
Demais 
elementos do 
grupo 

1.504.069,80 - 1.504.069,80 - - - 1.504.069,80 - 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  
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Tabela 10.2.8 – Execução Orçamentária de Créditos Recebidos pela UJ por 
Movimentação 
Despesas por Modalidade de Contratação dos créditos recebidos por movimentação 
Valores em R$ 1,00 
Modalidade de 
Contratação  

Despesa Liquidada Despesa paga 
2009 2010 2009 2010 

Licitação     

Convite - - - - 

Tomada de Preços - - - - 

Concorrência - 566.372,91 - 566.372,91 

Pregão 10.440,00 104.834,79 10.404,00 104.834,79 

Concurso - - - - 

Consulta - - - - 

Contratações Diretas     

Dispensa - 930.463,70 - 930.463,70 

Inexigibilidade 21.600,00 85,20 21.600,00 85,20 

Regime de Execução 
Especial 

    

Suprimento de Fundos - - - - 

Pagamento de Pessoal     

Pagamento em Folha  - 5.160,81 - 5.160,81 

Diárias - 6.322,34 - 6.322,34 

Outras 619.603,88 286.592,87 578.803,88 271.960,87 

Fonte: Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  

 

Tabela 10.2.9 – Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos 

recebidos por movimentação – Valores em R$ 1,00  
Grupo de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

3 – Outras 
Despesas Correntes 

        

339039 32.040,00 2.821.026,36 32.040,00 18.132,36 - 2.802.894,00 32.040,00 3.500,36 

339018 582.290,94 181.325,25 582.290,94 181.325,25 - - 541.490,94 181.325,25 

339020 33.706,90 77.263,08 33.706,90 77.263,08 - - 33.706,90 77.263,08 

Demais elementos 
do grupo 

3.606,04 34.899,88 3.606,04 26.888,18 - 8.011,70 3.606,04 24.419,18 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  

 

Tabela 10.2.10 – Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos créditos 

recebidos por movimentação – Valores em R$ 1,00  
Grupo de 
Despesa 

Despesa Empenhada Despesa Liquidada RP não processados Valores Pagos 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

4 – Investimentos         

440951 - 28.326.038,48 - 566.372,91 - 27.759.665,57 - 566.372,91 

449052 144.375,67 1.530.870,30 - 1.018.367,69 144.375,67 512.502,61 - 1.018.367,69 

449039 - 8.983,80 - - - 8.983,80 - - 

Fonte: Relatório de Gestão UFABC – Exercício 2010  

Embora as tabelas 10.2.1 a 10.2.10 apresentem dados de movimentações 

financeiras, em 2010, com conteúdos estritamente técnicos, pode-se visualizar que 

houve uma devolução significativa de valores creditados à União, algo que se repetiu 

nos anos anteriores. 

 Em relação à despesas de capital, percebe-se uma evolução nos valores, 

justificada pela instalação da infraestrutura da universidade. A necessidade de 
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contratação de servidores docentes e técnico-administrativos para trabalhar nas novas 

instalações da universidade também elevou o custeio de pessoal no mesmo período 

Pelos dados apresentados pela tabela 10.2.11, mostra que houve aumento dos 

recursos alocados com o aumento da receita pela entrada de dotações suplementares. 

Tabela 10.2.11 – Valores das Dotações Suplementares:  

VALOR DA LOA MAIS DOTAÇÕES SUPLEMENTARES*  

  2009 2010 2011 

Pessoal e encargos sociais (R$) R$ 43.406.919 R$ 63.305.039 R$ 77.340.842 

Outras despesas correntes (R$) R$ 30.916.968 R$ 44.321.594 R$ 47.724.783 

Investimentos (R$)  R$ 97.245.066  R$ 31.180.990 R$ 85.433.251 

*Valores até outubro de 2011 
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

Observando-se os dados da tabela 10.2.12, é possível constatar a grande 

importância das dotações suplementares para a UFABC no pagamento de despesas 

com pessoal. O que corrobora com as informações fornecidas pela Coordenação Geral 

de Recursos Humanos – CGRH de que a UFABC cumpre as obrigações trabalhistas, 

tendo os salários dos servidores sendo pagos regularmente. 

Tabela 10.2.12 – Despesas Executadas 
CATEGORIA DESPESAS EXECUTADAS 

2009 2010 2011* 

Pessoal R$ 42.981.134 R$ 62.210.747 R$ 60.777.955 

Custeio  R$ 21.634.723 R$ 39.363.881 R$ 30.083.060 

Investimento R$ 86.008.375 R$ 30.803.754 R$ 42.555.316 

Valor descentralizado recebido R$ 555.660 R$ 30.938.504 R$ 852.837 

*Valores até 28/10/2011 
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

No que concerne às despesas de custeio houve uma considerável devolução de 

crédito em 2009 em relação à 2010, conforme demonstra a tabela 10.2.13. Os valores 

foram obtidos em outubro de 2011, por este motivo não foi possível atribuir valores do 

encerramento do exercício do mesmo ano. 

Tabela 10.2.13 – Créditos Devolvidos*  
CATEGORIA CRÉDITOS DEVOLVIDOS 

2009 2010 2011 

Pessoal R$ 425.785,00 R$ 1.094.291,00 *** 

Custeio R$ 9.528.413,00 R$ 4.957.712,00 *** 

Investimento R$ 11.236.690,00 R$ 377.235,00 *** 

Valor descentralizado devolvido  R$ 246.169,00 R$ 2.047.821,00  *** 

TOTAL R$ 21.437.057,00 R$ 8.477.059,00  

*Valores informados em 28/10/2011 

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

Pela tabela 10.2.13, entre os anos de 2009 a 2010, houve uma redução 

percentual de créditos devolvidos de 60,46%, o que representa uma melhor 
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adequação dos valores recebidos e utilizados pela universidade, principalmente em 

relação à crédito para investimento. 

Para fins de conhecimento, a evolução da LOA para a UFABC é verificada no 

gráfico 10.2.1: 

Gráfico 10.2.1: Evolução da LOA para a UFABC: Período: 2006 – 2011 

Fonte: www.camara.gov.br 

Pela evolução da LOA apresentada no Gráfico 10.2.1, verifica-se que a UFABC 

solicitou valores consideráveis para fazer frente a grandes despesas com 

investimentos, tal fator é coerente com o processo de implantação da Universidade, 

cujo início das atividades foi em 2006.  

No período de 2010 a 2011 houve um aumento considerável de recursos 

referente ao custo de pessoal e encargos sociais, para fazer frente às necessidades de 

corpo de servidores necessário para a implantação do câmpus Santo André e São 

Bernardo do Campo.     

Para uma visualização mais clara, segue a Tabela 10.2.14 que demonstra os 

valores da LOA desde 2006: 

Tabela 10.2.14 – Lei Orçamentária: Período de 2006 – 2011 

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) – 2006 A 2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(A) Pessoal e encargos sociais  R$ 2.037.102,00 R$ 12.246.734,00 R$ 13.717.325,00 R$ 19.629.541,00 R$ 40.375.039 R$ 58.942.247,00 

(B) Outras despesas correntes  R$ 3.968.594,00 R$ 17.454.121,00 R$ 23.797.745,00 R$ 23.939.668,00 R$ 42.013.077,00 R$ 47.299.783,00 

(C) Investimentos  R$ 42.240.001,00 R$ 59.984.746,00 R$ 43.700.000,00 R$ 83.876.013,00 R$ 31.174.990,00 R$ 85.066.251,00 

A+B+C = VALOR DA LOA R$ 48.247.703,00 R$ 89.687.608,00 R$ 81.215.070,00 R$ 127.447.231,00 R$ 113.565.116,00 R$ 191.308.281,00 

Fonte: www.camara.gov.br  

Pessoal e encargos 
sociais  

Outras despesas 
correntes  

Investimentos  

 R$ -    

 R$ 10.000.000,00  

 R$ 20.000.000,00  

 R$ 30.000.000,00  

 R$ 40.000.000,00  

 R$ 50.000.000,00  

 R$ 60.000.000,00  

 R$ 70.000.000,00  

 R$ 80.000.000,00  

 R$ 90.000.000,00  
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EVOLUÇÃO DA LOA PARA A UFABC - PERÍODO DE  2006-2011 
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10.2.1. A política de captação e alocação de recursos  

A UFABC é dividida em áreas de Execução Orçamentária, coincidente com suas 

unidades administrativas, desde maio de 2010, que funcionam como Centros de 

Custos, sendo que o orçamento da universidade é totalmente distribuído entre essas 

áreas. Os agentes de planejamento representam todas as áreas da UFABC, o que torna 

o processo de alocação de recursos participativa e em constante monitoramento e 

discussão, uma vez que são realizadas reuniões, pelo menos, mensais, com os agentes 

de planejamento para esclarecer as dúvidas, atualizar as informações acerca da 

execução orçamentária, bem como, os informes governamentais. Desta forma, a 

UFABC vem buscando um caminho democrático e compartilhado para a alocação de 

seus recursos.  

Os recursos orçamentários da UFABC são oriundos de: 

 ORIGEM PARCELA DO 
ORÇAMENTO 
(aprox. 2011) 

1 – Tesouro 
Nacional 

- Destinação do Ministério da Educação/Governo 
Federal, por meio da Lei Orçamentária Anual, 
provenientes do fisco (orçamento fiscal) 

96% 

2 - Próprios - Recursos arrecadados diretamente pela UFABC 
provenientes de taxas de concursos públicos, 
convênios com Prefeituras, registro de diplomas, 
multas contratuais, concessão de direito de uso de 
espaço público, etc. 

1% 

3 – De outros 
órgãos 

- Descentralizações de outros Órgãos para finalidades 
específicas 

2,5% 

4 – Emendas - Recursos provenientes de emendas parlamentares 0,5% 

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

 

 POLÍTICA DE CAPTAÇÃO DOS 
RECURSOS 

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS 

1 – Tesouro 
Nacional 

- Previsão no PPA do valor 
necessário ao ano em 
referência; levantamento das 
necessidades de recursos da 
UFABC; solicitação e negociação 
do orçamento junto ao MEC. 

Despesas de custeio e 
investimento das áreas de 

execução orçamentária da UFABC 
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2 - Próprios - Realização de concursos 
públicos, registro de diplomas, 
concessão de direito a uso de 
espaços da UFABC. 

Despesas das áreas de execução 
orçamentária da UFABC 

3 – De outros 
órgãos 

- Acordos entre as Pró-reitorias 
da UFABC e órgãos de fomento 
ou órgãos que gerem projetos e 
planos de interesse do governo 

Despesas de custeio e/ou de 
investimento da área de execução 

orçamentária à qual foram 
destinados os recursos 

descentralizados, de acordo com a 
finalidade do projeto/plano 

4 - Emendas - Emenda apresentada por 
deputados e senadores com a 
participação da Universidade  

Despesas de custeio e/ou de 
investimento da área de execução 

orçamentária à qual foram 
destinados os recursos da emenda, 

de acordo com a finalidade do 
acordo 

Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

Política de aplicação de recursos nos programas de ensino, pesquisa e extensão:  

A UFABC, por meio de suas ações integradas de planejamento, busca a total 

integração do orçamento institucional ao planejamento estratégico das áreas, 

alocando recursos nos projetos estabelecidos. Vale lembrar que, quando o olhar 

institucional se dá a partir dos projetos desenvolvidos pelas áreas, a transversalidade 

das ações é garantida, não havendo assim, tratamento diferenciado entre ensino, 

pesquisa e extensão, os pilares da universidade. A alocação de recursos se dá de 

acordo com as peças orçamentárias, seguindo a legislação, e internamente, atende-se 

ao ensino, a pesquisa e a extensão. Pelo fato da UFABC estar no processo embrionário 

de planejamento institucional, no ano de 2011 os recursos foram alocados de acordo 

com a demanda das áreas, para o ano de 2012 já está sendo feita uma vinculação com 

os projetos elencados no Planejamento Estratégico Situacional da UFABC. Neste 

momento do andamento do projeto orçamentário, o papel dos agentes de 

planejamento é fundamental, pois são eles que acompanham tanto os projetos das 

áreas quanto a alocação de seus recursos. O cenário ideal é que em 2013 a 

universidade esteja com o planejamento estratégico completamente integrado ao 

planejamento orçamentário.  

Compatibilidade de cursos oferecidos e verbas disponíveis:  

A universidade está em fase de implantação e isso lhe assegura recursos de 

investimento, e consequentemente de custeio, suficientes para cobrir as despesas da 

universidade. Há uma previsão de que dentro de dois anos a UFABC possa integrar a 

Matriz ANDIFES, na qual os recursos a serem disponibilizados para a instituição serão 
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calculados a partir do número de cursos, área de conhecimento do curso e número de 

discentes ingressantes e concluintes, dentre outras variáveis, e a partir daí, a 

universidade poderia ter uma redução muito significativa no montante de recursos do 

Tesouro Nacional, daí a importância de se estruturar uma área que estude as 

viabilidades de captação de recursos extraorçamentários. 

Analise da Matriz ANDIFES na estrutura da UFABC: 

A Matriz Andifes11 utilizada pelo governo federal para alocação de recursos de 

custeio, estabelece a seguinte fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo do aluno equivalente para o Mestrado e Doutorado: 

 

 

 

 

 

Analisando-se a fórmula, é possível verificar que o governo aloca maior 

quantidade de recursos às universidades de maior eficiência, sendo o principal critério 

para este tipo de avaliação o número de alunos ingressantes e concluintes.  Embora, a 

UFABC não seja subjugada à matriz ANDIFES, a UFABC está realizando estudos para se 

adequar a este modelo de distribuição de recurso.  

  

                                                             
11

 Fonte: http://forplad.andifes.org.br/AtasResenhas/UFMA/Calculo_NFTE.pdf 
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Atualização de equipamentos para o desenvolvimento do Projeto Pedagógico 
Institucional: 

A instituição vem trabalhando de maneira colaborativa para atualizar seus 
equipamentos e continuar viabilizando o ensino com qualidade. Grupos de trabalho 
vêm elaborando seus estudos e apresentando suas propostas, de acordo com suas 
áreas de atuação, como por exemplo: Grupo de Trabalho (GT) de Aquisições – 
Laboratórios Didáticos, iniciativas do Núcleo de Tecnologia da Informação, e sob a 
ótica da gestão, alguns trabalhos da Pró-reitoria de Administração devem ser 
lembrados.  

Verbas destinadas para capacitação de docentes e técnico-administrativos:  

O orçamento da UFABC contempla uma Ação Orçamentária específica para a 
capacitação dos servidores – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo 
de Qualificação e Requalificação – pela qual são executadas as despesas com a 
inscrição dos servidores em cursos, seminários, workshops, e outros eventos de 
capacitação.  

Há uma política interna que permite aos servidores técnico-administrativos 
participarem de eventos de capacitação quando houver recursos orçamentários para 
essas despesas, se o evento for de interesse da universidade e houver autorização da 
chefia.  

 

Controle de despesas executadas referente ao custeio e investimento: 

O controle das despesas previstas ocorre de forma quantitativa dentro de cada 
categoria econômica, ou seja, a execução das despesas de custeio e de investimento 
não ultrapassa os valores previstos para estas despesas dentro de cada Área de 
Execução Orçamentária. Na prática, esse controle é efetuado pela PROPLADI, pois 
todos os processos tramitam por esta pró-reitoria, com base nos saldos de cada área 
dentro do SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira. 

10.3. Política de captação de recursos próprios 

A Universidade Federal do ABC arrecada recursos próprios mediante as 

seguintes ações: 

 registro de diplomas; 

 estabelecimento de convênios com Prefeituras Municipais; 

 recolhimento de taxas de concursos públicos; 

 multas contratuais; 

 concessão de direito de uso de espaço público.  

Todo o recurso próprio é arrecadado para a Conta Única da União, em nome da 

universidade, e é executado conforme a Lei 8.666/93 pelas diversas áreas da UFABC, 

assim como os recursos do tesouro provindos do MEC. 



 

 

134 

 

C
O

M
I
S

S
Ã

O
 P

R
Ó

P
R

I
A

 D
E
 A

V
A

L
I
A

Ç
Ã

O
 

RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2010-2012 

A partir de 2011, a Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento 

Institucional – PROPLADI iniciou as atividades para mapear as formas de obtenção de 

recursos extraorçamentários, de livre aplicação por parte da UFABC, para o custeio das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão. O mapeamento tem como objetivo 

estruturar a universidade para um possível momento em que os recursos recebidos do 

MEC sejam insuficientes para custear as despesas da instituição. 

O mapeamento está em fase inicial, atualmente se baseia em estudos 

preliminares de receita própria como: fundações de apoio, convênios e outras fontes 

como a venda de serviços, venda de mercadorias, venda de livros e novas concessões 

de direito real de uso de área pública. 

Registro e Validação de Diplomas 

A Secretaria Geral, com o suporte técnico da PROPLADI, estruturou a 

implantação da Divisão de Registros e Validação de Diplomas na Universidade, sob a 

responsabilidade da Secretaria Geral. A prestação deste serviço apresenta um bom 

potencial de arrecadação de receita própria para a UFABC, levando-se em 

consideração a quantidade de instituições de ensino superior na região e a iminente 

ampliação do número de instituições atendidas nos próximos anos. 

A Tabela 10.4.1 apresenta os valores fixados pela UFABC, por meio de pesquisa 

de campo com outras IFES, na prestação do serviço interno e externo de registro de 

diplomas. É interessante notar que todos os registros e revalidações de diplomas 

obtidos em outros países serão cobrados, proporcionando assim captação de recursos 

para a universidade. Os alunos da UFABC, caso solicitem emissão de segunda via de 

diploma, tanto para a graduação quanto para os cursos de pós-graduação, terão que 

efetuar pagamento de uma taxa, o que significa, também, captação de recursos. 

As atividades de registro de diplomas foram iniciadas em 22/02/2011, com os 

diplomas dos cursos de pós-graduação oferecidos pela UFABC. Além do registro de 

diplomas dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos, a UFABC presta este 

serviço a duas instituições particulares de ensino superior: Fundação Santo André e 

Trevisan Escola de Negócios – sendo que a UFABC arrecadou até outubro de 2011 o 

valor de R$ 90.670,00 (noventa mil, seiscentos e setenta reais). Com relação à 

revalidação de diplomas de cursos de graduação obtidos em outros países, a UFABC 

possui competência, atribuída pelo MEC, para a prestação deste serviço, entretanto 

ainda não possui um dos pré-requisitos necessários para realizá-la: a portaria de 

reconhecimento específica de seus cursos de graduação, publicadas no Diário Oficial 

da União. 

As taxas administrativas foram aprovadas pelo Conselho Universitário 

(ConsUni), conforme Resolução nº 48, de 21 de setembro de 2010. 
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Tabela 10.3.1: Valores dos procedimentos de validação de diploma no ano de 2011: 

PROCEDIMENTO VALOR 

Registro de diploma de graduação interno ISENTO 

Registro de 2ª via de diplomas de graduação interno R$ 60,00 

Registro de diploma de pós-graduação interno ISENTO 

Registro de 2ª via de diploma de pós-graduação da própria universidade R$ 60,00 

Registro de diploma de graduação de outras IES R$ 70,00 

Registro de 2ª via de diploma de graduação de outras IES R$ 90,00 

Registro de diploma de pós-graduação de outras IES R$ 90,00 

Registro de 2ª via de diploma de pós-graduação de outras IES R$ 90,00 

Registro de diploma de IES estrangeiras, revalidado ou reconhecido pela UFABC R$ 150,00 

Revalidação de diploma de graduação estrangeiro R$ 1.300,00 

Reconhecimento de diploma de pós-graduação estrangeiro R$ 1.500,00 

Anotação de apostila em diploma da UFABC ISENTO 

Anotação de apostila em diploma de outras IES R$ 50,00 
Fonte: Secretaria Geral da UFABC 

Convênios 

Segundo o §1º, inciso I do Decreto nº 6.170/2007, considera-se Convênio: 

"acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento que discipline a transferência de 

recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade 

Social da União e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da 

administração pública federal, direta ou indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade 

da administração pública estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, ou ainda, 

entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de programa de governo, 

envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de 

interesse recíproco, em regime de mútua cooperação." 

Diante das diversas modalidades de acordos/ajustes deste gênero, com 

distinções sutis em suas definições jurídicas, adota-se o termo "Convênio" no âmbito 

da UFABC, para retratar qualquer acordo/ajuste que envolva: 

- Interesse institucional no projeto e interinstitucional na execução do objeto; 

- Cooperação técnico-científica para desenvolvimento de novos produtos, tecnologias 

e/ou pesquisas; 

- Regime de mútua cooperação; 

- Objetivos comuns. 

Esta uniformização de nomenclatura visa única e exclusivamente à facilitação 

do entendimento dos envolvidos no processo, que por questões culturais acabam se 

referindo a esses projetos como "convênios", apesar de tecnicamente, poucos deles 

poderem ser enquadrados juridicamente como tal. 
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Diante do exposto, informamos que na tabela 10.4.2 constam os instrumentos 

firmados, sejam eles convênios ou não, que são de responsabilidade da Secretaria 

Geral, e que envolvem recursos financeiros. 

Tabela 10.3.2: Instrumentos firmados na UFABC entre 2010 e 2011* 

ANO Nº DO PROCESSO EMPRESA/ENTIDADE VALOR TOTAL GANHOS UFABC 
2010 23006.001411/2010-48 Ministério da Ciência e 

Tecnologia  
R$ 150.000,00 Recursos descentralizados no final do 

ano, sem tempo hábil para execução. 

2010 23006.001464/2010-69 Ministério da Cultura R$ 5.947.752,30 Devido apontamentos da Auditoria, 
não foi possível a execução do projeto. 
Recursos devolvidos integramente. 

2010 23006.000177/2009-06 Universidade do Texas 
em Austin  

R$ 77.003,57 Valores utilizados integralmente para 
execução do projeto. 

2010 23006.001082/2010-35 FINEP e Atech R$ 350.279,28 Valores utilizados integralmente para 
execução do projeto. 

2010 23006.000888/2010-14 Ministério da Educação R$ 799.599,20 Valores utilizados integralmente para 
execução do projeto.  

2011 23006.001436/2010-41 Prefeitura Municipal de 
São Bernardo do 
Campo 

R$ 383.452,56 Valores utilizados integralmente para 
execução do projeto. 

2011 23006.000281/2011-15 Rede Nacional de 
Ensino e Pesquisa - RNP 

R$ 215.352,00 Valores utilizados integralmente para 
execução do projeto. 

2011 23006.000127/2011-35 Comgás R$ 197.815,00 R$ 39.563,00 de taxa de overhead, a 
ser recolhido para a UFABC no decorrer 
do projeto, conforme cronograma de 
desembolso. 

2011 23006.000437/2011-50 Thyssenkrup Bilstein 
Brasil Molas e Barras 
Estabilizadoras  

R$ 7.219,60 R$ 1.299,60 de taxa de overhead, a ser 
recolhido para a UFABC no decorrer do 
projeto, conforme cronograma de 
desembolso.   

  Total  R$ 8.128.473,51 R$ 40.862,60 

*em 2009 não houve formalização de instrumentos  
Fonte: Secretaria Geral da UFABC 

O objetivo destes instrumentos tem relação direta com pesquisa e 

desenvolvimento nas áreas de atuação dos coordenadores demandantes, bem como 

atividades de capacitação na modalidade ensino e extensão, voltados normalmente ao 

atendimento social de projeto específico. 

Os recursos provenientes destes instrumentos são utilizados para a execução 

do próprio projeto, cabendo em alguns casos, conforme Resolução ConsUni nº 61, a 

cobrança de overhead pela universidade.  
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10.4. Comparação de dados financeiros com o PDI12 

Tabela 10.4.1: Comparação PDI com valores executados no ano de 2009  

DEMANDA 2009 
 Custeio (R$) Invest. (R$) TOTAL (R$) 

VALORES TOTAIS - PDI 83.244.299,00 37.734.494,00 120.978.793,00 

Pagamento de aposentadorias e pensões – Servidores civis             5.050,00 -              5.050,00 

Executado              2.158,06 ***              2.158,06 

Assistência médica e odontológica aos servidores 
empregados e seus dependentes 

612.300,00 -          612.300,00 

Executado 144.675,36 ***          144.675,36 

Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e 
empregados 

216.103,00 -          216.103,00 

Executado 100.489,90 ***          100.489,90 

Auxílio-transporte aos servidores e empregados 156.225,00 -         156.225,00 

Efetuado 264.640,35 ***          264.640,35  

Auxílio-alimentação aos servidores e empregados 917.504,00 -          917.504,00 

Executado 874.697,08 ***          874.697,08 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações 
para o custeio do regime de previdência 

1.010.696,00 -      1.010.696,00 

Executado 6.751.949,60 ***      6.751.949,60 

Capacitação de Serviços Públicos 56.000,00 -            56.000,00 

 *** ***  

Ações de Informática 2.601.000,00 - 2.601.000,00 

 *** ***  

Expansão do Ensino Superior – Campi de SBC
1
 - 5.000.000,00      5.000.000,00 

Executado 1.052.263,00 20.544.398 21.596.661,00 

Implantação da Universidade Federal do ABC2 2_1   6.344.831,00 28.144.075,00 34.488.906,00 

Executado  1.172.104,00 39.240.728,00  40.412.832,00 

Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação     4.838.400,00 -      4.838.400,00 

Executado    3.864.909,00 785.771,00     4.650.679,00 

Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária         537.600,00 - 537.600,00 

Executado         125.128,00 ***         125.128,00 

Serviços à Comunidade por meio da Ext. Rec. Prop. - - - 

Executado *** *** *** 

Acervo Bibliográfico para IFES e HU  - - - 

Executado *** 1.836.842,00     1.836.842,00 

Funcionamento de Curso de Graduação     4.925.380,00 4.590.419,00      9.515.799,00 

Executado 12.137.725,00 13.026.114,00 25.163.840,00 

Funcionamento de Cursos de Graduação – Pessoal e 
encargos sociais 

55.405.491,00 -   55.405.491,00 

Executado 33.516.206,00 *** 33.516.206,00 

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 5.617.719,00 -      5.617.719,00 

Executado 3.961.327,00 955.931,00 4.917258,00 

Pesquisa Universitária e difusão dos seus resultados - - - 

Executado *** *** *** 

Fontes: Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC/PROPLADI 

De acordo com a tabela 10.4.1, em relação ao custo de pessoal, constata-se 

que, em 2009, o valor executado para a ação “Contribuição da União, de suas 

autarquias e fundações para o custeio do regime de previdência” foi 568,05% superior 

em relação ao valor projetado no PDI. E ainda, é possível observar uma diferença 

                                                             
12

 Plano de Desenvolvimento Institucional – Período: 2009 a 2011 
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considerável entre os valores projetados e executados para a ação “Auxílio transporte 

aos servidores e empregados”, o valor executado foi 69,40% maior que o esperado. No 

que se refere às demais contas de pessoal, é demonstrado que os valores projetados 

ficaram abaixo dos executados. 

Constata-se que as demandas subavaliadas no PDI, no período de 2009, foram 

em grande parte relacionadas à despesa de pessoal e investimentos como a Expansão 

do Ensino Superior – Campi de São Bernardo do Campo e o acervo bibliográfico para 

IFES e HU. 

Tabela 10.4.2: Comparação PDI com valores executados no ano de 2010 

DEMANDA 2010 
 Custeio (R$) Invest. (R$) TOTAL (R$) 

VALORES TOTAIS - PDI 148.518.185,00  84.381.000,00 232.899.185,00 

Pagamento de aposentadorias e pensões – Servidores civis 5.100,00                   -             5.100,00 

Executado 25.557,67  25.557,67 

Assistência médica e odontológica aos servidores 
empregados e seus dependentes 

1.356.480,00 -      1.356.480,00 

Executado 573.512,18  573.512,18 
Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e 
empregados 

432.206,00           -        432.206,00 

Executado 130.874,13          130.874,13 

Auxílio-transporte aos servidores e empregados 594.827,00      -       594.827,00 

Executado 395.345,86                      395.345,86 

Auxílio-alimentação aos servidores e empregados 1.835.008,00           -     1.835.008,00 
Executado 2.787.265,02   2.787.265,02    

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações 
para o custeio do regime de previdência 

1.056.178,00 -     1.056.158,00 

Executado 10.719.731,96  10.719.731,96 

Capacitação de Serviços Públicos 544.979,00 -         544.979,00 

    

Ações de Informática      3.896.000,00   6.830.000,00 10.726.000,00 
    

Expansão do Ensino Superior – Campi de SBC1 2.916.180,00      24.600.000,00   27.516.180,00 

Executado 1.450.804,00 6.832.000,00 8.282.804,00 

Implantação da Universidade Federal do ABC2 2_1 3.172.415,00          44.500.000,00   47.672.415,00 

Executado 1.559.202 16.538.000 18.097.202 

Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação 10.976.000,00       -   10.976.000,00 

Executado 4.492.800,00      *** 4.492.800,00      
Serviços à Comunidade por meio da Extensão Universitária 677.400,00                      85.000,00         762.400,00 

Executado 228.965,00  67.500,00 296.465,00 

Serviços à Comunidade por meio da Ext. Rec. Prop. 1.030.000,00      466.000,00 1.496.000,00 

Executado 471.314,00 232.745,00 704.059,00 

Acervo Bibliográfico para IFES e HU  - 1.900.000,00 1.900.000,00 

Executado  300.000,00 300.000,00 

Funcionamento de Curso de Graduação 18.388.153,00        5.000.000,00 23.388.153,00 
Executado 21.710.313,00 6.233.510,00 27.943.823,00 

Funcionamento de Cursos de Graduação – Pessoal e 
encargos sociais 

95.345.540,00        - 95.345.540,00 

Executado 51.469.492,00 *** 51.469.492,00 

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação 6.291.719,00 -   6.291.719,00 

Executado 3.463.733,00           3.463.733,00             

Pesquisa Universitária e difusão dos seus resultados -   1.000.000,00    1.000.000,00 
Executado 1.784.506,00 *** 1.784.506,00 

Fontes: Plano de Desenvolvimento Institucional/PROPLADI 
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A tabela 10.4.2 demonstra que, em 2010, o valor executado para a ação 

“Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de 

previdência” foi 914,96% acima do valor projetado no PDI, superando a diferença 

verificada em 2009. Observa-se uma diferença considerável entre os valores 

projetados e executados para a ação “Auxílio alimentação aos servidores e 

empregados”, o valor executado foi 51,89% maior que o esperado. A execução de 

valores menores nas demandas de Expansão do Ensino Superior- Campi de SBC e 

Implantação da universidade em relação ao descrito no PDI, é demonstrada na mesma 

tabela. 

Tabela 10.4.3: Comparação PDI com valores executados no ano de 2011  

DEMANDA 2011* 
 Custeio (R$) Invest. (R$) TOTAL R($) 

VALORES TOTAIS - PDI 168.236.026,00 54.876.000,00 223.112.026,00 

Pagamento de aposentadorias e pensões – Servidores 
civis 

5.151,00 -           5.151,00 

Executado   76.209,91 

Assistência médica e odontológica aos servidores 
empregados e seus dependentes 

    1.356.480,00 -     1.356.480,00 

Executado           642.403,45 

Assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores e 
empregados 

         432.206,00 -         432.206,00 

Executado           124.066,00 

Auxílio-transporte aos servidores e empregados          594.827,00 -         594.827,00 

Executado           424.475,33 

Auxílio-alimentação aos servidores e empregados      1.835.008,00 -     1.835.008,00 

Executado        2.712.570,71 

Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações 
para o custeio do regime de previdência 

     1.103.706,00 -     1.103.706,00 

Executado   10.198.105,13 

Capacitação de Serviços Públicos          550.000,00 -         550.000,00 

Executado    

Ações de Informática      3.096.000,00    2.000.000,00     5.096.000,00 

Executado    

Expansão do Ensino Superior – Campi de SBC
1
      6.568.800,00 13.000.000,00   19.568.800,00 

Executado *** *** *** 

Implantação da Universidade Federal do ABC
2 2_1

          960.000,00  31.000.000,00  31.960.000,00 

Executado *** 4.567.193,00 4.567.193,00 

Assistência ao Estudante do Ensino de Graduação    16.966.400,00 -  16.966.400,00 

Executado 3.740.968,00 *** 3.740.968,00 

Serviços à Comunidade por meio da Extensão 
Universitária 

     1.016.100,00        127.000,00    1.143.100,00 

Executado 285.578,00 29.716,00 315.294,00 

Serviços à Comunidade por meio da Ext. Rec. Prop.      1.545.000,00         699.000,00    2.244.000,00 

Executado 23.400,00 *** 23.400,00 

Acervo Bibliográfico para IFES e HU  -    1.600.000,00   1.600.000,00 

Executado *** *** *** 

Funcionamento de Curso de Graduação    25.311.910,00    5.000.000,00  30.311.910,00 

Executado 9.026.739,00 214.177,00 9.240.916,00 

Funcionamento de Cursos de Graduação – Pessoal e 
encargos sociais 

   99.847.713,00 -  99.847.713,00 

Executado 50.567.081,00 *** 50.567.081,00 

Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação      7.046.725,00 -     7.046.725,00 
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Executado 2.255.626,00 1.700,00 2.257.326,00 

Pesquisa Universitária e difusão dos seus resultados -    1.450.000,00    1.450.000,00 

Executado 956.379,00 3.037,00 959.416,00 

*Valores efetuados até outubro de 2011 

Fontes: Plano de Desenvolvimento Institucional/PROPLADI 

Em 2011, de acordo com a tabela 10.4.3, o valor executado para a ação 

“Contribuição da União, de suas autarquias e fundações para o custeio do regime de 

previdência” foi 823,99% maior que o valor projetado no PDI, apresentando uma 

diferença menor se comparado com o valor de 2010. É possível constatar uma 

diferença considerável entre os valores projetados e executados para a ação “Auxílio 

alimentação aos servidores e empregados”, o valor executado foi 47,82% maior que o 

esperado.  

No que concerne aos demais valores apresentados na tabela de 2010 que 

apresentam valores executados abaixo dos constados no PDI, não é possível fazer 

qualquer inferência, sendo que os valores apresentados refletem somente os 

executados até outubro de 2011. 
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10.5. Indicadores do Tribunal de Contas da União 

A Universidade Federal do ABC (UFABC), fundação de direito público, submete-

se à fiscalização externa de suas atividades por parte do Tribunal de Contas da União 

(TCU). Cabe ao TCU, além do controle e a da fiscalização da execução orçamentária da 

UFABC, a proposição de indicadores de gestão que certifiquem não somente a eficácia, 

mas também a eficiência e efetividade da gestão administrativa da universidade em 

relação às suas atividades e projetos desenvolvidos. 

Esta parte do relatório apresenta dois indicadores de desempenho, calculados 

pela PPROPLADI, que foram fixados pela Decisão nº 408/2002 - TCU - Plenário e que 

são incluídos nos Relatórios de Gestão das Instituições Federais de Ensino Superior 

(IFES) desde 2002.  

Para fins de análise da sustentabilidade financeira, os componentes mais 

importantes dos indicadores solicitados pelo TCU são: aluno equivalente e o índice 

custo corrente/aluno equivalente (excluindo as despesas do(s) HU13(s). O motivo é que 

este índice norteia a alocação dos recursos orçamentários oriundos da União 

destinado às universidades federais, baseada na matriz Andifes. 

Custo corrente/Aluno equivalente: 

O Custo corrente / aluno equivalente (excluindo as despesas do(s) HU(s)) – é a 

relação entre o custo corrente, NÃO CONSIDERANDO as despesas com HU, e o número 

total de alunos equivalentes, ou seja, expõe o valor aproximado, em R$, que cada 

aluno equivalente representa para a Universidade, excluindo-se as despesas dos HUs. 

Este indicador possui a seguinte interpretação de seus resultados: quanto 

maior a taxa de sucesso nos cursos de graduação, menor será o índice e 

consequentemente melhor avaliada será a instituição. As universidades buscam pelo 

menor índice possível, pois significa que a universidade aloca os recursos disponíveis 

de forma eficiente, em relação ao custo do aluno à universidade. 

Mediante o gráfico 10.5.1, verifica-se que houve aumento do custo 

corrente/aluno equivalente durante o período de 2007 a 2009, porém, tal aumento foi 

compensada com a redução de 29,72% deste índice, entre os anos de 2009 a 2011. 

Esse resultado demonstra uma melhora considerável por parte da UFABC, se 

considerarmos os últimos dois anos. Este fato positivo está relacionado ao aumento da 

quantidade de alunos formados a partir do ano de 2010. 

 

 
                                                             
13

 HU: Hospital Universitário 
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Gráfico 10.5.1: Índice Custo Corrente/Aluno Equivalente: Período 2007-2011  

 
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI 

Número de alunos equivalentes:  

O Número de Alunos Equivalentes é a soma de três componentes: número de 

alunos equivalentes de graduação, número de alunos tempo integral de pós-graduação 

e número de alunos de residência médica14. 

O gráfico 10.5.2 demonstra que houve aumento em todos os anos 

subsequentes a 2006, o que representa um dado positivo se levado em consideração a 

sua utilização no cálculo da matriz ANDIFES. O aumento percentual acumulado de 

2007 a 2011 foi de 492,38%. 

Gráfico 10.5.2: Número de alunos equivalentes: Período 2006 – 2011 

 
Fonte: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI  

                                                             
14
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10.6. Pesquisa à Comunidade Acadêmica 

O resultado da pesquisa realizada pela CPA junto à comunidade acadêmica, a 

respeito da Sustentabilidade Financeira, é demonstrado no Quadro 10.6.1:  

Quadro 10.6.1: Resultado da Pesquisa da Dimensão: Sustentabilidade Financeira 

 SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

Racionalidade na programação e execução orçamentária na UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 6,49% 22,73% 18,18% 7,79% 4,55% 40,26% 

DOCENTE 0,00% 22,22% 33,33% 3,70% 22,22% 18,52% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 23,17% 26,83% 14,63% 12,20% 21,95% 

Coerência na distribuição de recursos entre ensino, pesquisa e extensão 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 8,44% 21,43% 16,88% 10,39% 4,55% 38,31% 

DOCENTE 3,70% 18,52% 29,63% 11,11% 14,81% 22,22% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 2,44% 20,73% 19,51% 12,20% 7,32% 37,80% 

Políticas de captação de recursos utilizadas pela UFABC 

  Excelente Bom Regular Ruim Péssimo Não sei/Não opino 

DISCENTE 7,14% 12,99% 18,83% 4,55% 8,44% 48,05% 

DOCENTE 0,00% 22,22% 18,52% 7,41% 14,81% 37,04% 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 1,22% 8,54% 19,51% 17,07% 12,20% 41,46% 

Fonte: “Autoavaliação Institucional” –- CPA/UFABC 
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11. CONSIDERAÇÕES 

Esta comissão entrega à comunidade da UFABC o primeiro relatório de 

autoavaliação institucional, e espera propiciar a reflexão, levando-se em conta sua 

estrutura e especificidade, sem deixar de expor os seus potenciais e possíveis pontos 

que requeiram atenção. 

É importante destacar que este trabalho representa um importante subsídio 

para que os gestores possam incorporar a avaliação institucional no planejamento da 

universidade, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Projeto Político-

Pedagógico Institucional (PPI). 

Segundo o SINAES, a avaliação interna tem como principais objetivos: produzir 

conhecimentos, por em questão os sentidos do conjunto de atividades e finalidades 

cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus problemas e deficiências, 

aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e 

técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar 

acerca da relevância científica e social de suas atividades e produtos, além de prestar 

contas à sociedade.  

Assim, a análise consciente desse relatório, passa a ser uma das atribuições dos 

gestores da UFABC para a tomada de decisão e o delineamento das futuras ações da 

Instituição. 
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11.1. Pontos de atenção e Pontos Fortes 

As “Considerações” estão divididas em duas partes: 

 Pontos de atenção: são demonstrados os resultados que merecem atenção, no 
que concerne à avaliação feita pela comunidade acadêmica na pesquisa de 
autoavaliação institucional. Os itens apontados foram os avaliados de modo 
insatisfatório por um ou mais segmentos da instituição, ou apresentaram uma 
considerável quantidade de resposta “não sei/não opino” pelos pesquisados, 
completando assim uma avaliação desfavorável na pesquisa. 

 Pontos fortes: para definir os pontos fortes, foram considerados os assuntos 
avaliados positivamente por mais de dois segmentos da universidade com mais 
de 50% de avaliação positiva cada, ou seja, considerando a soma percentual de 
respostas “bom” e “excelente”. 

 

Legenda: 

 Apresentação considerável15 de avaliação ruim ou péssimo  

 Apresentação considerável16 de resposta “não sei/não opino” 

 O segmento apresentou mais de 50% de respostas somadas o 
conceito bom e excelente 

 A questão não foi aplicada ao segmento 
 

Tabela 11.1.1: Pontos de Atenção e Pontos Fortes levantados pela pesquisa de 

autoavaliação 

DIMENSÕES DISCENTES DOCENTE TÉCNICO 
ADMINISTRATIVO 

DIMENSÃO : A MISSÃO E O PDI    

Coerência entre o Plano de Desenvolvimento 
Institucional e o Projeto Pedagógico Institucional 

   

O seu conhecimento a respeito da missão da UFABC 
descrita no PDI    

   

O PDI está de acordo com a realidade da 
Universidade      

   

A participação do seu segmento na elaboração do 
PDI 

   

O acesso do seu segmento aos documentos oficiais 
da Instituição      

   

O seu conhecimento do Projeto Pedagógico    

                                                             
15

 Esta classificação de legenda foi estabelecida da seguinte forma: a soma percentual dos conceitos 

ruim e péssimo terão de ser maiores que a soma dos percentuais excelente e ótimo, ou seja:  = 
%ruim + % péssimo > % excelente + % bom.  

16Esta classificação de legenda foi considerada da seguinte forma: apresentação de mais de 25% de 
resposta “não sei/não opino” pelo segmento. Para os assuntos construção do quadro 11.1.1, a legenda 

 só foi considerada, quando aparece para mais de um segmento,  concomitantemente com a legenda 

, para pelo menos para um segmento.   
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Institucional (PPI)     

DIMENSÃO: A POLÍTICA PARA O ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO 

   

As condições existentes para o desenvolvimento da 
graduação na UFABC     

   

As condições existentes para o desenvolvimento da 
pós-graduação na UFABC     

   

As condições existentes para o desenvolvimento da 
pesquisa na UFABC 

   

As políticas e mecanismos de incentivo à 
participação de seu segmento nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão 

   

A política de melhoria da qualidade do ensino na 
UFABC       

   

Integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão 
realizada na UFABC  

   

Coerência entre os objetivos institucionais e as 
atividades de ensino, pesquisa e extensão na 
UFABC. 

   

Atendimento das necessidades do seu segmento 
pelas ações e programas oferecidos pela Instituição 
(capacitação, qualificação, ações culturais, etc.) 

   

DIMENSÃO: RESPONSABILIDADE SOCIAL    

Condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC 
aos portadores de necessidades especiais 

   

O envolvimento da UFABC com as preocupações e 
demandas da sociedade     

   

Contribuição da UFABC para a melhoria da 
Educação Básica 

   

As políticas de ação afirmativa na UFABC: bolsas 
monitoria, moradia, e outras 

   

As políticas de ação afirmativa na UFABC: sistema 
de cotas       

   

DIMENSÃO: COMUNICAÇÃO    

Serviço Fale Conosco    

Fluxo e circulação de informação no interior da 
UFABC 

   

Qualidade das informações fornecidas aos usuários 
da Instituição 

   

Relação entre os alunos e servidores de UFABC    

DIMENSÃO: POLÍTICAS DE PESSOAL    

O estímulo e apoio da UFABC na qualificação do 
profissionais de seu segmento 

   

Integração e respeito entre os servidores técnico-
administrativo e docente 

   

Política de assistência e de melhoria da qualidade 
de vida do seu segmento 

   

As oportunidades e condições de desenvolvimento 
pessoal oferecidas pela UFABC ao seu segmento 

   

Integração e respeito entre os servidores de seu 
segmento      

   

Relacionamento profissional entre o segmento da 
pesquisa e chefias/corpo dirigente   
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DIMENSÃO: ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA 
UNIVERSIDADE 

   

Sua satisfação pessoal com os mecanismos de 
tomada de decisões na UFABC 

   

Sua satisfação pessoal com o funcionamento dos 
órgãos colegiados e conselhos superiores da UFABC 

   

O sistema de arquivo de documentos e processos da 
UFABC 

   

O sistema de registro e controle de fluxo de 
documentos e processos 

   

A eficiência dos sistemas de informação da UFABC 
(rede, sistemas informatizados, etc.) 

   

Existência de normas e procedimentos institucionais 
(organogramas, regulamento interno, etc.) 

   

Clareza sobre as competências e responsabilidades 
de cada setor/nível da administração da UFABC 

   

Normas estabelecidas para distribuição de Função 
Gratificada (FG) e Cargo de Direção (CD) 

   

DIMENSÃO : INFRAESTRUTURA    

Sua satisfação pessoal com o serviço de segurança    

Sua satisfação pessoal com o restaurante 
universitário 

   

Materiais disponíveis para as atividades acadêmicas 
(serviços de xerox, papelaria, etc.) 

   

Condições da estrutura física onde são 
desenvolvidas atividades de ensino (limpeza, 
segurança, mobiliário, etc.)   

   

Condições da estrutura física da biblioteca (limpeza, 
segurança, mobiliário, etc.)    

   

Atendimento da biblioteca às necessidades da 
comunidade acadêmica quanto ao horário   

   

Sua satisfação pessoal com o serviço de limpeza    

Sua satisfação pessoal com o transporte oferecido 
pela UFABC     

   

Equipamentos disponíveis para as atividades 
acadêmicas      

   

Sua satisfação pessoal com o serviço de copa    

DIMENSÃO: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO    

Adequação e efetividade do planejamento geral da 
UFABC 

   

A participação da comunidade acadêmica no 
planejamento da Instituição 

   

A forma de acompanhamento do planejamento 
institucional 

   

DIMENSÃO: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AOS 
DISCENTES 

   

As políticas e mecanismos de incentivo à estágios 
aos alunos da UFABC 

   

Os espaços de participação e convivência dos alunos 
na UFABC 

   

A política de melhoria da qualidade de vida dos 
alunos 
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O apoio da Instituição aos órgãos de representação 
estudantil 

   

Políticas e mecanismos de incentivo à participação 
de alunos em atividades de extensão 

   

Políticas e mecanismos de incentivo à participação 
de alunos em atividades esportivas, culturais, etc. 

   

A política de acesso e seleção de alunos da UFABC    

A política de assistência social aos alunos da UFABC    

Políticas e mecanismos de incentivo à participação 
de alunos em atividades científicas    

   

DIMENSÃO: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA    

Racionalidade na programação e execução 
orçamentária na UFABC 

   

Coerência na distribuição de recursos entre ensino, 
pesquisa e extensão 

   

Políticas de captação de recursos utilizadas pela 
UFABC 

   

 Para o levantamento do resultado das contribuições da comunidade acadêmica 

no item “Observações e Sugestões” na pesquisa de autoavaliação institucional, foram 

validados os temas mais frequentes dentro de cada segmento. Ressalta-se que, dos 

263 participantes desse processo avaliativo, 46 aprofundaram suas considerações, 

dentre os quais 4 são docentes, 23 são discentes e 19 são técnicos-administrativos da 

Universidade Federal do ABC. Os principais apontamentos apresentados por cada 

segmento são descritos a seguir:  

Discentes: 

 Biblioteca: necessidade de aumento da quantidade de computadores para 

consulta e realização de trabalhos, bem como do acervo bibliográfico  

 Sistemas informatizados da universidade: foram apontadas a falta de sistema 

para emissão de documentos acadêmicos e insatisfação quanto ao sistema de 

matrícula. 

 Restaurante Universitário: insatisfação quanto à qualidade do serviço prestado 

 Programa de Estágio: exigência de coeficiente de aproveitamento elevado 

dificulta a inserção do estudante ao programa de estágio 

 Comunicação: necessidade de melhoria no fluxo de informações e na 

comunicação interna.  

 Obras: foi apontado transtorno devido aos atrasos da conclusão das obras 

 Necessidade de melhoria na segurança realizada nos câmpus 

  Docentes: 
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 Melhoria na infraestrutura para pessoas portadoras de necessidades especiais, 

inclusive em salas de aula 

 Necessidade de maior discussão a respeito do Organograma Institucional e o 

Projeto Pedagógico  

 Questão multicampi: demonstração de insatisfação da necessidade de 

translado entre os câmpus 

 Foi apontado insatisfação quanto à política de oferecimento das disciplinas.  

 Técnico-Administrativos: 

 Solicitação de melhorias na infraestrutura e condições de segurança para os 

usuários dos laboratórios 

 Foi apontado em diversos comentários, o conflito interpessoal entre docentes e 

técnicos-administrativos 

 Investimento na capacitação e desenvolvimento gerencial dos gestores 

 Aprimoramento dos critérios para ocupação de cargos de chefia. 

11.2. Conclusões 

A CPA apresentou neste relatório dados descritivos da UFABC, levantados a 

partir dos documentos oficiais e das áreas da universidade. Também foram apontados 

assuntos relevantes pela comunidade acadêmica na pesquisa de autoavaliação e que 

merecem ser observados por parte dos dirigentes. Vale ressaltar, que apesar da baixa 

adesão às respostas discursivas, devem ser levadas em consideração, pois são frutos 

da reflexão de parte da comunidade acadêmica que participaram do processo 

autoavaliativo e que visam com isso à melhoria da instituição. 

Finalmente, esclarecemos que este trabalho representa o primeiro Relatório de 

Autoavaliação Institucional da UFABC, seu caráter é de produção de conhecimento 

sobre a universidade. Neste sentido o documento identifica as fragilidades e 

potencialidades da instituição, sem realizar análises evolutivas pelo fato de que não 

havia processo autoavaliativo anterior. Esperamos que os dados apresentados possam 

aperfeiçoar o desempenho acadêmico e administrativo da UFABC e que a cultura de 

avaliação seja uma ferramenta de fortalecimento dos processos democráticos 

internos, a partir da sua legitimidade, transparência e objetividade.   
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ANEXO II 
AVALIAÇÃO DE CURSO: QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

ÁREA  TEMA A SER AVALIADO INDICADORES 

ESTRUTURA DO 
CURSO 

A matriz curricular sugerida atende à proposta 
do curso. 

ESTRUTURA CURRICULAR  

Os conteúdos das disciplinas estão adequados 
à proposta do curso. 

COERÊNCIA ENTRE AS DISCIPLINAS E 
O PROJETO PEDAGÓGICO 

Há relação entre o bacharelado interdisciplinar 
e o curso específico. 

INTERDISCIPLINARIDADE DO CURSO 

A bibliografia proposta atende às necessidades 
do curso. 

BIBLIOGRAFIA PROPOSTA PARA O 
CURSO 

O perfil profissional proposto pelo curso 
atende às exigências do mercado de trabalho. 

COERÊNCIA ENTRE O PERFIL 
PROFISSIONAL E O MERCADO DE 

TRABALHO 

O aluno tem conhecimento do projeto 
pedagógico do curso. 

CONHECIMENTO DO PROJETO 
PEDAGÓGICO DO CURSO PELOS 

DOCENTES 

Há oferta de aulas práticas nas disciplinas que 
delas necessitam. 

EXISTÊNCIA DE AULAS PRÁTICAS NAS 
DISCIPLINAS 

EXECUÇÃO DO 
CURSO 

Há monitores nas disciplinas que necessitam 
deste auxílio. 

EXISTÊNCIA DE MONITORES NAS 
DISCIPLINAS QUE OS REQUEIRAM 

A oferta de disciplinas está de acordo com a 
proposta do curso. 

COERÊNCIA ENTRE A OFERTA DE 
DISCIPLINAS E A PROPOSTA DO 

CURSO 

A bibliografia proposta está disponível na 
biblioteca. 

DISPONIBILIDADE DA BIBLIOGRAFIA 

O cumprimento do programa do curso é 
satisfatório. 

CUMPRIMENTO DO PROGRAMA 

O acesso do aluno aos docentes do curso é 
satisfatório. 

ACESSO AOS DOCENTES 

COORDENAÇÃO 

O acesso do aluno ao coordenador do curso é 
satisfatório. 

ACESSO AO COORDENADOR 

O coordenador se empenha para resolver os 
problemas referentes ao curso. 

PRÓ-ATIVIDADE DO COORDENADOR 
DO CURSO 

O coordenador considera as opiniões dos 
alunos nas decisões do curso. 

CONSIDERAÇÃO DAS OPINIÕES DOS 
ALUNOS 

ATIVIDADES 
EXTRA-

CURRICULARES 

A universidade incentiva a participação do 
aluno em palestras, feiras etc. 

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM 
PALESTRAS E FEIRAS  

A universidade incentiva a participação do 
aluno em eventos de caráter científico. 

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM 
EVENTOS CIENTÍFICOS  

A universidade incentiva a participação do 
aluno em projetos de extensão. 

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM 
PROJETOS DE EXTENSÃO  
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LABORATÓRIOS 
Os laboratórios são adequados às aulas 
práticas. 

ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS 
ÀS AULAS PRÁTICAS 

ACESSO DOS 
ALUNOS AOS 

DOCUMENTOS 
DO CURSO 

O acesso dos alunos ao projeto pedagógico do 
curso, atas de reuniões do colegiado e de 
outros órgãos que influenciam nas atividades 
do curso é satisfatório. 

ACESSO DOS ALUNOS AOS 
DOCUMENTOS DO CURSO 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES: 
 

 

Modelo de Conceituação: 

Concordo 
plenamente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Não tenho 
condições de 

opinar 
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ANEXO III 
AVALIAÇÃO DE CURSO: QUESTIONÁRIO DO DOCENTE 

ÁREA  TEMA A SER AVALIADO INDICADORES 

ESTRUTURA DO 
CURSO 

A matriz curricular sugerida atende à proposta 
do curso. 

ESTRUTURA CURRICULAR  

Os conteúdos das disciplinas estão adequados à 
proposta do curso. 

COERÊNCIA ENTRE AS DISCIPLINAS E O 
PROJETO PEDAGÓGICO 

Há relação entre o bacharelado interdisciplinar 
e o curso específico. 

INTERDISCIPLINARIDADE DO CURSO 

A bibliografia proposta atende às necessidades 
do curso. 

BIBLIOGRAFIA PROPOSTA PARA O CURSO 

O perfil profissional proposto pelo curso atende 
às exigências do mercado de trabalho. 

COERÊNCIA ENTRE O PERFIL PROFISSIONAL 
E O MERCADO DE TRABALHO 

O docente tem conhecimento do projeto 
pedagógico do curso. 

CONHECIMENTO DO PROJETO PEDAGÓGICO 
DO CURSO PELOS DOCENTES 

Há oferta de aulas práticas nas disciplinas que 
delas necessitam. 

EXISTÊNCIA DE AULAS PRÁTICAS NAS 
DISCIPLINAS 

COORDENAÇÃO 
DE CURSO 

O acesso do docente ao coordenador do curso 
é satisfatório. 

ACESSO DO DOCENTE AO COORDENADOR  

O coordenador se empenha para resolver os 
problemas referentes ao curso. 

PRÓ-ATIVIDADE DO COORDENADOR DO 
CURSO 

O coordenador acompanha as atividades 
pedagógicas. 

ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 
PEDAGÓGICAS 

O coordenador considera as opiniões dos 
docentes nas decisões do curso. 

CONSIDERAÇÃO DAS OPINIÕES DOS 
DOCENTES 

ATIVIDADES 
EXTRA-

CURRICULARES 

A universidade incentiva a participação do 
docente em palestras, feiras etc. 

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM PALESTRAS 
E FEIRAS  

A universidade incentiva a participação do 
docente em eventos de caráter científico. 

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 
CIENTÍFICOS  

A universidade incentiva a participação do 
docente em projetos de extensão. 

INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS 
DE EXTENSÃO  

LABORATÓRIOS 
Os laboratórios são adequados às aulas 
práticas. 

ADEQUAÇÃO DOS LABORATÓRIOS ÀS AULAS 
PRÁTICAS 

ACESSO DOS 
DOCENTES AOS 
DOCUMENTOS 

DO CURSO 

O acesso dos docentes ao projeto pedagógico 
do curso, atas de reuniões do colegiado e de 
outros órgãos que influenciam nas atividades 
do curso é satisfatório. 

ACESSO DOS DOCENTES AOS DOCUMENTOS 
DO CURSO 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES: 
 

 

Modelo de Conceituação: 

Concordo 
plenamente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Não tenho 
condições de 

opinar 
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ANEXO IV 
AVALIAÇÃO DE DISCIPLINA: QUESTIONÁRIO DO ALUNO 

ÁREA  TEMA A SER AVALIADO 

Planejamento e 
cumprimento do 

programa da disciplina 

1. O professor apresentou ementa no início do quadrimestre. 

2. Os objetivos da disciplina foram esclarecidos no início do quadrimestre. 

3. O professor cumpriu o programa da disciplina. 

4. A bibliografia adotada estava disponível na biblioteca. 

5. Houve indicação de outros meios para consulta bibliográfica. 

6. O professor foi assíduo. 

7. O professor foi pontual. 

Comunicação e uso de 
técnicas e recursos 

didáticos 

8. A profundidade com que os conteúdos foram abordados foi adequada. 

9. As técnicas de ensino utilizadas foram adequadas aos objetivos propostos. 

10. O professor incentivou a participação dos alunos nas aulas. 

11. O professor foi receptivo a perguntas. 

12. O professor disponibilizou horário para atendimento extra classe. 

13. O professor demonstrou domínio do conteúdo da disciplina. 

Avaliação e resultados 

13. O conteúdo da avaliação aplicada estava de acordo com o programa 
trabalhado no quadrimestre. 

14. Os critérios de avaliação adotados eram adequados. 

15. O professor disponibilizou os resultados de avaliações de forma clara, 
objetiva e impessoal. 

Autoavaliação do 
aluno 

16. Você possuía os conteúdos recomendados para acompanhar a disciplina. 

17. Sua dedicação, em horas semanais à disciplina foi suficiente. 

18. Seu desempenho foi satisfatório. 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES: 

 

Modelo de Conceituação: 

Concordo 
plenamente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Não tenho 
condições de 

opinar 
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ANEXO V 
AVALIAÇÃO DE DISCIPLINA: QUESTIONÁRIO DO DOCENTE 

ÁREA  TEMA A SER AVALIADO 

Projeto 
Pedagógico do 

Curso 

1. O Projeto Pedagógico está acessível aos 
professores. 

2. O Projeto Pedagógico está coerente com o 
perfil do egresso proposto.  

3. O Projeto Pedagógico está coerente com os 
objetivos do curso.  

Apoio 
Institucional 

4. A Universidade oferece apoio pedagógico ao 
docente. 

5. A biblioteca atende de forma satisfatória às 
necessidades da disciplina.  

6. As instalações físicas foram suficientes para um 
bom desenvolvimento da disciplina. 

7. Os materiais didáticos disponibilizados foram 
suficientes para um bom desenvolvimento da 
disciplina. 

Planejamento e 
cumprimento do 

programa da 
disciplina 

8. A ementa da disciplina está adequada ao perfil 
do egresso proposto. 

9. A carga horária da disciplina é compatível com 
a ementa. 

10. Os conteúdos apresentados foram coerentes 
com a ementa da disciplina. 

11. O conteúdo da ementa foi cumprido na 
disciplina.  

Comunicação e 
uso de técnicas e 

recursos 
didáticos 

12. O professor tem facilidade na apresentação 
dos conteúdos em sala de aula. 

13. As técnicas de ensino utilizadas foram 
adequadas aos objetivos propostos. 

14. O professor tinha domínio do conteúdo da 
disciplina. 

Caracterização 
das condições 

dos alunos  

15. Os alunos sentiam-se motivados em relação 
ao tema da disciplina. 

16. Os alunos possuíam os conteúdos prévios 
para acompanhar a disciplina. 

17. Os alunos demonstravam iniciativa à 
participação em sala de aula. 

18. A dedicação dos alunos foi satisfatória. 

19. O desempenho dos alunos foi satisfatório. 
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Avaliação e 
resultados 

20. A disciplina é relevante para o currículo do 
curso. 

21. Os critérios e procedimentos de avaliação 
aplicados foram adequados para mensurar o 
aprendizado do aluno. 

22. Teria interesse em ministrar a disciplina 
novamente. 

Iniciativa do 
docente 

23. O professor busca capacitação técnica na área 
de atuação. 

24. O professor busca capacitação na área 
pedagógica. 

25. O professor repassou à biblioteca as 
necessidades bibliográficas da sua disciplina. 

26. O professor repassou à coordenação as 
necessidades de materiais didáticos para a 
disciplina. 

OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES: 

 

Modelo de Conceituação: 

Concordo 
plenamente 

Concordo 
parcialmente 

Discordo 
parcialmente 

Discordo 
plenamente 

Não tenho 
condições de 

opinar 
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ANEXO VI 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: DIAGNÓSTICO COM DOCENTES 

Nº A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

1 O seu conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2 O seu conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

3 
Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico 
Institucional 

4 Divulgação do Plano de Desenvolvimento Institucional pela Universidade 

5 O seu conhecimento a respeito da missão da UFABC descrita no PDI 

6 O PDI está de acordo com a realidade da Universidade 

7 A participação dos docentes na elaboração do PDI 

8 O acesso dos docentes aos documentos oficiais da Instituição 

Nº A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

9 As condições existentes para o desenvolvimento da graduação na UFABC 

10 As condições existentes para o desenvolvimento da pós-graduação na UFABC 

11 As condições existentes para o desenvolvimento da pesquisa na UFABC 

12 As condições existentes para o desenvolvimento da extensão na UFABC 

13 A cooperação entre os setores da UFABC para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e 
da extensão 

14 As políticas e mecanismos de incentivo à participação de docentes nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 

15 A política de melhoria da qualidade do ensino na UFABC 

16 Integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão realizada na UFABC 

17 Coerência entre os objetivos institucionais e as atividades de ensino, pesquisa e extensão na 
UFABC. 

18 
Atendimento das necessidades dos docentes  pelas ações e programas oferecidos pela 
Instituição (capacitação, qualificação, ações culturais, etc.) 

Nº A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

19 
Condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC aos portadores de necessidades 
especiais 

20 As políticas de ação afirmativa na UFABC: bolsas monitoria, moradia, e outras 

21 As políticas de ação afirmativa na UFABC: sistema de cotas 

22 O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade 

23 A contribuição da UFABC para o desenvolvimento local e regional 

24 A importância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade 

25 Contribuição da UFABC para a melhoria da Educação Básica  

26 A convivência interna da Universidade para favorecer a formação de cidadãos éticos e 
socialmente responsáveis 
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Nº A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

27 O Portal da UFABC 

28 Boletim de Serviço 

29 Comunicare 

30 Serviço Fale Conosco 

31 A imagem interna da UFABC 

32 A imagem da UFABC na sociedade 

33 A imagem da UFABC no meio universitário 

34 A divulgação sobre eventos realizados pela UFABC 

35 Fluxo e circulação de informação no interior da UFABC 

36 Qualidade das informações fornecidas aos usuários da Instituição 

Nº 
AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

37 Critérios para a Progressão Funcional da sua categoria 

38 O estímulo e apoio da UFABC na qualificação dos docentes 

39 Integração e respeito entre os servidores docentes e técnico-administrativos 

40 Integração e respeito entre os servidores docentes 

41 Adequação do ambiente de trabalho para favorecer o bom desempenho profissional 

42 O seu grau de satisfação pessoal no que diz respeito à valorização enquanto profissional da UFABC  

43 Relacionamento profissional entre os docentes e chefias/corpo dirigente 

44 Política de assistência e de melhoria da qualidade de vida dos docentes 

45 As oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal oferecidas pela UFABC aos docentes 

Nº ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO  

46 Sua satisfação pessoal com os mecanismos de tomada de decisões na UFABC 

47 Sua satisfação pessoal com o funcionamento dos órgãos colegiados e conselhos superiores da UFABC 

48 O sistema de arquivo de documentos e processos da UFABC 

49 O sistema de registro e controle de fluxo de documentos e processos 

50 A eficiência dos sistemas de informação da UFABC (rede, sistemas informatizados, etc.) 

51 Existência de normas e procedimentos institucionais (organogramas, regulamento interno, etc.) 

52 Normas estabelecidas para distribuição de Função Gratificada (FG) e Cargo de Direção (CD) 

53 O seu conhecimento do organograma institucional da UFABC 

54 Clareza sobre as competências e responsabilidades de cada setor/nível da administração da UFABC 

Nº INFRAESTRUTURA FÍSICA   

55 Condições da estrutura física onde são desenvolvidas atividades de ensino (limpeza, 
segurança, mobiliário, etc.) 
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56 Condições da estrutura física da biblioteca (limpeza, segurança, mobiliário, etc.) 

57 Atendimento da biblioteca às necessidades da comunidade acadêmica quanto ao horário 

58 Atendimento da biblioteca às necessidades da comunidade acadêmica quanto ao acervo 

59 Sua satisfação pessoal com o serviço de segurança 

60 Sua satisfação pessoal com o serviço de limpeza 

61 Sua satisfação pessoal com o serviço de copa 

62 Sua satisfação pessoal com o restaurante universitário 

63 Sua satisfação pessoal com o transporte oferecido pela UFABC 

64 Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades profissionais 

65 Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades acadêmicas 

Nº PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

66 Adequação e efetividade do planejamento geral da UFABC 

67 A participação da comunidade acadêmica no planejamento da Instituição 

68 A forma de acompanhamento do planejamento institucional 

69 A implantação dos mecanismos de autoavaliação institucional 

Nº POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

70 A política de acesso e seleção de alunos da UFABC 

71 A política de atendimento pedagógico aos alunos da UFABC 

72 A política de assistência social aos alunos da UFABC 

73 Os espaços de participação e convivência dos alunos na UFABC  

74 O apoio da Instituição aos órgãos de representação estudantil 

75 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades científicas 

76 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades de extensão 

77 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades esportivas, culturais, etc. 

Nº SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

78 Racionalidade na programação e execução orçamentária na UFABC 

79 Coerência na distribuição de recursos entre ensino, pesquisa e extensão 

80 Políticas de captação de recursos utilizadas pela UFABC 

Observações e Sugestões: 

 

Modelo de Conceituação: 

EXCELENTE BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 
Não sei/Não 

opino 
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ANEXO VII 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: DIAGNÓSTICO COM TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 

Nº A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

1 O seu conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2 O seu conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

3 
Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico 
Institucional 

4 Divulgação do Plano de Desenvolvimento Institucional pela Universidade 

5 O seu conhecimento a respeito da missão da UFABC descrita no PDI 

6 O PDI está de acordo com a realidade da Universidade 

7 A participação dos técnico-administrativos na elaboração do PDI 

8 O acesso dos técnico-administrativos aos documentos oficiais da Instituição 

Nº A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

9 As condições existentes para o desenvolvimento da graduação na UFABC 

10 As condições existentes para o desenvolvimento da pós-graduação na UFABC 

11 As condições existentes para o desenvolvimento da pesquisa na UFABC 

12 As condições existentes para o desenvolvimento da extensão na UFABC 

13 A cooperação entre os setores da UFABC para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e 
da extensão 

14 As políticas e mecanismos de incentivo à participação de técnico-administrativos nas 
atividades de ensino, pesquisa e extensão 

15 A política de melhoria da qualidade do ensino na UFABC 

16 Integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão realizada na UFABC 

17 Coerência entre os objetivos institucionais e as atividades de ensino, pesquisa e extensão na 
UFABC. 

18 
Atendimento das necessidades dos técnico-administrativos  pelas ações e programas 
oferecidos pela Instituição (capacitação, qualificação, ações culturais, etc.) 

Nº A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

19 
Condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC aos portadores de necessidades 
especiais 

20 As políticas de ação afirmativa na UFABC: bolsas monitoria, moradia, e outras 

21 As políticas de ação afirmativa na UFABC: sistema de cotas 

22 O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade 

23 A contribuição da UFABC para o desenvolvimento local e regional 

24 A importância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade 

25 Contribuição da UFABC para a melhoria da Educação Básica  

26 
A convivência interna da Universidade para favorecer a formação de cidadãos éticos e 
socialmente responsáveis 

Nº A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 
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27 O Portal da UFABC 

28 Boletim de Serviço 

29 Comunicare 

30 Serviço Fale Conosco 

31 A imagem interna da UFABC 

32 A imagem da UFABC na sociedade 

33 A imagem da UFABC no meio universitário 

34 A divulgação sobre eventos realizados pela UFABC 

35 Fluxo e circulação de informação no interior da UFABC 

36 Qualidade das informações fornecidas aos usuários da Instituição 

Nº 
AS POLÍTICAS DE PESSOAL, DE CARREIRAS DO CORPO DOCENTE E CORPO TÉCNICO-

ADMINISTRATIVO 

37 Critérios para a Progressão Funcional da sua categoria 

38 O estímulo e apoio da UFABC na qualificação dos técnico-administrativos 

39 Integração e respeito entre os servidores técnico-administrativo e docente 

40 Integração e respeito entre os servidores técnico-administrativos 

41 Adequação do ambiente de trabalho para favorecer o bom desempenho profissional 

42 O seu grau de satisfação pessoal no que diz respeito à valorização enquanto profissional da UFABC  

43 Relacionamento profissional entre os técnico-administrativos e chefias/corpo dirigente 

44 Política de assistência e de melhoria da qualidade de vida dos técnico-administrativos 

45 
As oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal oferecidas pela UFABC aos técnico-
administrativos 

Nº ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO  

46 Sua satisfação pessoal com os mecanismos de tomada de decisões na UFABC 

47 Sua satisfação pessoal com o funcionamento dos órgãos colegiados e conselhos superiores da UFABC 

48 O sistema de arquivo de documentos e processos da UFABC 

49 O sistema de registro e controle de fluxo de documentos e processos 

50 A eficiência dos sistemas de informação da UFABC (rede, sistemas informatizados, etc.) 

51 
Existência de normas e procedimentos institucionais (organogramas, regulamento interno, etc.) 

52 Normas estabelecidas para distribuição de Função Gratificada (FG) e Cargo de Direção (CD) 

53 O seu conhecimento do organograma institucional da UFABC 

54 Clareza sobre as competências e responsabilidades de cada setor/nível da administração da UFABC 

Nº INFRAESTRUTURA FÍSICA   

55 Condições da estrutura física onde são desenvolvidas atividades de ensino (limpeza, segurança, 
mobiliário, etc.) 
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56 Condições da estrutura física da biblioteca (limpeza, segurança, mobiliário, etc.) 

57 Atendimento da biblioteca às necessidades da comunidade acadêmica quanto ao horário 

58 Atendimento da biblioteca às necessidades da comunidade acadêmica quanto ao acervo 

59 Sua satisfação pessoal com o serviço de segurança 

60 Sua satisfação pessoal com o serviço de limpeza 

61 Sua satisfação pessoal com o serviço de copa 

62 Sua satisfação pessoal com o restaurante universitário 

63 Sua satisfação pessoal com o transporte oferecido pela UFABC 

64 Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades profissionais 

65 Equipamentos e materiais disponíveis para as atividades acadêmicas 

Nº PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

66 Adequação e efetividade do planejamento geral da UFABC 

67 A participação da comunidade acadêmica no planejamento da Instituição 

68 A forma de acompanhamento do planejamento institucional 

69 A implantação dos mecanismos de autoavaliação institucional 

Nº POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

70 A política de acesso e seleção de alunos da UFABC 

71 A política de atendimento pedagógico aos alunos da UFABC 

72 A política de assistência social aos alunos da UFABC 

73 Os espaços de participação e convivência dos alunos na UFABC  

74 O apoio da Instituição aos órgãos de representação estudantil 

75 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades científicas 

76 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades de extensão 

77 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades esportivas, culturais, etc. 

Nº SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

78 Racionalidade na programação e execução orçamentária na UFABC 

79 Coerência na distribuição de recursos entre ensino, pesquisa e extensão 

80 Políticas de captação de recursos utilizadas pela UFABC 

Observações e sugestões: 

 

Modelo de Conceituação: 

EXCELENTE BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 
Não sei/Não 

opino 
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RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

2010-2012 

ANEXO VIII 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: DIAGNÓSTICO COM ALUNOS 

Nº A MISSÃO E O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

1 O seu conhecimento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

2 O seu conhecimento do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 

3 
Coerência entre o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico 
Institucional 

4 Divulgação do Plano de Desenvolvimento Institucional pela Universidade 

5 O seu conhecimento a respeito da missão da UFABC descrita no PDI 

6 O PDI está de acordo com a realidade da Universidade 

7 A participação dos alunos na elaboração do PDI 

8 O acesso dos alunos aos documentos oficiais da Instituição 

Nº A POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA E A EXTENSÃO 

9 As condições existentes para o desenvolvimento da graduação na UFABC 

10 As condições existentes para o desenvolvimento da pós-graduação na UFABC 

11 As condições existentes para o desenvolvimento da pesquisa na UFABC 

12 As condições existentes para o desenvolvimento da extensão na UFABC 

13 A cooperação entre os setores da UFABC para o desenvolvimento do ensino, da pesquisa e 
da extensão 

14 As políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos nas atividades de ensino, 
pesquisa e extensão 

15 A política de melhoria da qualidade do ensino na UFABC 

16 Integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão realizada na UFABC 

17 Coerência entre os objetivos institucionais e as atividades de ensino, pesquisa e extensão na 
UFABC. 

18 
Atendimento das necessidades dos alunos pelas ações e programas oferecidos pela 
Instituição  

Nº A RESPONSABILIDADE SOCIAL DA INSTITUIÇÃO 

19 
Condições de acessibilidade oferecidas pela UFABC aos portadores de necessidades 
especiais 

20 As políticas de ação afirmativa na UFABC: bolsas monitoria, moradia e outras 

21 As políticas de ação afirmativa na UFABC: sistema de cotas 

22 O envolvimento da UFABC com as preocupações e demandas da sociedade 

23 A contribuição da UFABC para o desenvolvimento local e regional 

24 A importância da pesquisa desenvolvida na UFABC para a sociedade 

25 Contribuição da UFABC para a melhoria da Educação Básica  

26 A convivência interna da Universidade para favorecer a formação de cidadãos éticos e 
socialmente responsáveis 
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Nº A COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

27 O Portal da UFABC 

28 Boletim de Serviço 

29 Comunicare 

30 Serviço Fale Conosco 

31 A imagem interna da UFABC 

32 A imagem da UFABC na sociedade 

33 A imagem da UFABC no meio universitário 

34 A divulgação sobre eventos realizados pela UFABC 

35 Fluxo e circulação de informação no interior da UFABC 

36 Qualidade das informações fornecidas aos usuários da Instituição 

37 Relação entre os alunos e servidores da UFABC 

Nº ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO  

38 Sua satisfação pessoal com os mecanismos de tomada de decisões na UFABC 

39 Sua satisfação pessoal com o funcionamento dos órgãos colegiados e conselhos superiores 
da UFABC 

40 O sistema de arquivo de documentos e processos da UFABC 

41 O sistema de registro e controle de fluxo de documentos e processos 

42 A eficiência dos sistemas de informação da UFABC (rede, sistemas informatizados, etc.) 

43 
Existência de normas e procedimentos institucionais (organogramas, regulamento interno, 
etc.) 

44 O seu conhecimento do organograma institucional da UFABC 

45 Clareza sobre as competências e responsabilidades de cada setor/nível da administração da 
UFABC 

Nº INFRAESTRUTURA FÍSICA   

46 Condições da estrutura física onde são desenvolvidas atividades de ensino (limpeza, 
segurança, mobiliário, etc.) 

47 Condições da estrutura física da biblioteca (limpeza, segurança, mobiliário, etc.) 

48 Atendimento da biblioteca às necessidades da comunidade acadêmica quanto ao horário 

49 Atendimento da biblioteca às necessidades da comunidade acadêmica quanto ao acervo 

50 Sua satisfação pessoal com o serviço de segurança 

51 Sua satisfação pessoal com o serviço de limpeza 

52 Sua satisfação pessoal com o restaurante universitário 

53 Sua satisfação pessoal com o transporte oferecido pela UFABC 

54 Equipamentos disponíveis para as atividades acadêmicas 

55 Materiais disponíveis para as atividades acadêmicas (serviços de xerox, papelaria, etc.) 

Nº PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 
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56 Adequação e efetividade do planejamento geral da UFABC 

57 A participação da comunidade acadêmica no planejamento da Instituição 

58 A forma de acompanhamento do planejamento institucional 

59 A implantação dos mecanismos de autoavaliação institucional 

Nº POLÍTICA DE ATENDIMENTO AOS DISCENTES 

60 A política de acesso e seleção de alunos da UFABC 

61 A política de atendimento pedagógico aos alunos da UFABC 

62 A política de assistência social aos alunos da UFABC 

63 As políticas e mecanismos de incentivo à estágios aos alunos da UFABC 

64 Os espaços de participação e convivência dos alunos na UFABC  

65 A política de melhoria da qualidade de vida dos alunos 

66 
As oportunidades e condições de desenvolvimento pessoal oferecidas pela UFABC aos 
alunos 

67 O apoio da Instituição aos órgãos de representação estudantil 

68 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades científicas 

69 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades de extensão 

70 Políticas e mecanismos de incentivo à participação de alunos em atividades esportivas, 
culturais, etc. 

Nº SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

71 Racionalidade na programação e execução orçamentária na UFABC 

72 Coerência na distribuição de recursos entre ensino, pesquisa e extensão 

73 Políticas de captação de recursos utilizadas pela UFABC 

Observações e Sugestões: 

 

Modelo de Conceituação: 

EXCELENTE BOM REGULAR RUIM PÉSSIMO 
Não sei/Não 

opino 
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