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NOTA DA CE
 
 

 
 
Na ocasião em que se encerram as atividades do ano letivo e civil de 2012, ciente de sua 
responsabilidade no desenvolvimento da Cultura da Ética, esta CE
cumprimentar a Comunidade da UFABC pelos expressivos resultados obtidos e, agora, 
conhecidos, que se prestam como indicadores de obtenção de excelência Acadêmica. 
das festividades de Natal e fim de ano, soma
sentidos, estamos na direção certa.
 
É preciso, entretanto, atentar para os sinais, que já se mostram, de precarização das condições de 
trabalho decorrentes de in
competição, da falta de estrutura de atenção preventiva às condiçõ
riscos para a segurança da vida 
instalações dos vários câmpus da UFABC. Os incidentes vêm se acumulando e é preciso atentar 
para o fato de que eles podem gerar consequências irreparáveis e possíveis custos em termos de 
saúde, vidas humanas e degradação ambiental.
 
Renovamos a esperança que, em 
humanas e com o respeito ao nosso ambiente de trabalho na UFABC, sejam expressões de nosso 
aprimoramento moral. 
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NOTA DA CE-UFABC Nº 003, DE 21 DE DEZEMBRO

Sobre a precarização das condições de trabalho

Na ocasião em que se encerram as atividades do ano letivo e civil de 2012, ciente de sua 
responsabilidade no desenvolvimento da Cultura da Ética, esta CE-
cumprimentar a Comunidade da UFABC pelos expressivos resultados obtidos e, agora, 
conhecidos, que se prestam como indicadores de obtenção de excelência Acadêmica. 
das festividades de Natal e fim de ano, soma-se a alegria da constatação de que, em muitos 
sentidos, estamos na direção certa. 

É preciso, entretanto, atentar para os sinais, que já se mostram, de precarização das condições de 
trabalho decorrentes de intensificação das demandas geradas pelo ambiente institucional de 
competição, da falta de estrutura de atenção preventiva às condições de saúde 
iscos para a segurança da vida a que estão submetidos todos aqueles que frequentam as 

ções dos vários câmpus da UFABC. Os incidentes vêm se acumulando e é preciso atentar 
para o fato de que eles podem gerar consequências irreparáveis e possíveis custos em termos de 
saúde, vidas humanas e degradação ambiental. 

Renovamos a esperança que, em 2013, a elevação de nossos padrões de cuidado com as vidas 
humanas e com o respeito ao nosso ambiente de trabalho na UFABC, sejam expressões de nosso 
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precarização das condições de trabalho. 

Na ocasião em que se encerram as atividades do ano letivo e civil de 2012, ciente de sua 
-UFABC vem a público 

cumprimentar a Comunidade da UFABC pelos expressivos resultados obtidos e, agora, 
conhecidos, que se prestam como indicadores de obtenção de excelência Acadêmica.  Ao júbilo 

se a alegria da constatação de que, em muitos 

É preciso, entretanto, atentar para os sinais, que já se mostram, de precarização das condições de 
tensificação das demandas geradas pelo ambiente institucional de 

es de saúde e da percepção dos 
a que estão submetidos todos aqueles que frequentam as 

ções dos vários câmpus da UFABC. Os incidentes vêm se acumulando e é preciso atentar 
para o fato de que eles podem gerar consequências irreparáveis e possíveis custos em termos de 

2013, a elevação de nossos padrões de cuidado com as vidas 
humanas e com o respeito ao nosso ambiente de trabalho na UFABC, sejam expressões de nosso 

 


