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Esta cartilha foi elaborada para ajudar você a encontrar as 
respostas para suas dúvidas acadêmicas, funcionais e demais 
assuntos relacionados com a UFABC. Você vai observar que 
existem vários canais de comunicação distintos a sua disposição 
para fazer pesquisas, reclamações, sugestões, críticas e elogios. 
Recomendamos que deixe esta cartilha, sempre em lugar acessível, 
assim, quando surgir alguma questão relacionada com a UFABC, 
você saberá onde, quando e de que forma buscar a solução.

Boa leitura!

APRESENTAÇÃO
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O E-SIC é o Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao 
Cidadão, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU), 
para atendimento à Lei de Acesso a Informação (LAI) n. 12527/2011, 
que garante o direito a qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhar 
pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal através da Internet. Por meio do sistema, além 
de fazer o pedido, será possível acompanhar o prazo pelo número 
de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por e-mail. 
Também é possível entrar com recursos, apresentar reclamações e 
consultar as respostas recebidas. O objetivo é facilitar o exercício do 
direito de acesso às informações públicas. Para acessar o sistema, 
basta clicar no link “Acesso à Informação”, disponível no site da 
UFABC http://acessoainformação.gov.br/sistema/
Este serviço também está disponibilizado para atendimento pessoal, 
com a mesma finalidade de atendimento ao público que o sistema 
eletrônico oferece, mas com procedimento diferente. O solicitante 
deverá comparecer no endereço abaixo discriminado e fazer a sua 
solicitação por escrito. Igualmente, poderá receber informações 
neste mesmo local sobre sua tramitação e prazos de atendimento, 
através do número de protocolo recebido quando da solicitação. 
Atendimento: UFABC 
Assessoria de Comunicação e Imprensa  
Campus Santo André – Av. dos Estados, 5001, Bloco A, Torre I, 
2º andar – Bairro Bangu – Santo André/SP – CEP 09210-580 
Tel. 3356-7579

e-SIC
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Seguindo os princípios da transparência nas relações com a 
sociedade, a UFABC coloca à disposição da comunidade acadêmica 
e público em geral um canal para solicitar informações, apresentar 
reclamações, críticas, elogios e dirimir dúvidas.  Este serviço 
é disponibilizado em nossa página na internet pelo canal Fale 
Conosco. Todas as manifestações recebidas são encaminhadas aos 
setores competentes para a devida apreciação e posterior resposta ao 
demandante. Sua identificação não é obrigatória, porém, caso queira 
receber uma resposta da Instituição, é necessário o preenchimento 
de todos os campos disponibilizados. O contato poderá ser realizado 
por meio do link “Fale Conosco”, disponível no site da UFABC.

Fale Conosco
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Para Graduandos e para pessoas que necessitem de informações 
gerais referentes à vida acadêmica ou de serviços referentes à 
Graduação, a Prograd dispõe a Central de Atendimento ao Aluno:  
central.prograd@ufabc.edu.br

Atendimento: 
Tel. 4996-7914 / 7973 / 7917 - Santo André - Bloco A  
Tel. 2320-6120 / 6121 / 6122 - São Bernardo - Bloco Alfa

Pró-reitoria de Graduação - 
PROGRAD

A Universidade Federal do ABC coloca à disposição da comunidade 
vários canais de comunicação para assuntos relacionados aos discentes 
através de suas Pró-reitorias e assessorias. As áreas responsáveis 
estão preparadas para atender os interessados no que se refere aos 
horários de disciplinas, grade curricular e outras demandas relativas 
à estrutura dos cursos oferecidos. Para isso, basta identificar sua 
necessidade e acessar o canal responsável pela demanda.

Meios 
Acadêmicos
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A Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFABC é responsável pelo 
oferecimento de cursos de Mestrado e Doutorado. 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.
Atendimento: 
Av. dos Estados, 5001 -  Bloco B - 8º andar - Bairro Bangu - Santo 
André - SP - CEP 09210-180 - Tel. 4996-0099

Demais assuntos
Atendimento ao aluno 
academica.propg@ufabc.edu.br

Questões relacionadas a matrícula 
matricula.propg@ufabc.edu.br

Questões relacionadas a bolsas 
bolsas.propg@ufabc.edu.br

Dúvidas sobre auxílios e custeio de atividades  
auxiliospropg@ufabc.edu.br

Reserva de salas da Pós-Graduação 
reservasalas.propg@ufabc.edu.br

Alterações, críticas e sugestões ao site da PROPG 
site.propg@ufabc.edu.br

Questões relacionadas a bancas 
bancas.propg@ufabc.edu.br

Pró-reitoria de Pós-graduação – 
PROPG 
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Pró-reitoria de Pesquisa – PROPES  
A Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes) é o órgão responsável pela 
organização, planejamento e gerenciamento das atividades relativas 
à pesquisa científica e tecnológica, bem como a de outras formas 
de produção do conhecimento. Tem o papel de mobilizar, fomentar 
(incentivar) e nortear as ações ligadas à pesquisa científica da UFABC.
propes@ufabc.edu.br
Tel. 3356-7614

Divisão Administrativa 
Responsável pelo orçamento do setor e seus recursos humanos, projetos 
institucionais de pesquisa, projetos institucionais de infraestrutura 
para pesquisa e processos de aquisição de bens e serviços.
compras.propes@ufabc.edu.br
Tel. 3356-7620

Divisão de Iniciação Científica 
Responsável pelos Programas de Iniciação Científica: Pesquisando 
Desde o Primeiro Dia (PDPD), Programa de Iniciação Cientifica (PIC), 
Programa de Iniciação Científica e Mestrado (PICME), Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas 
(PIBIC - AF), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT), Programa Jovens 
Talentos para Ciência (JTC), Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica – Ensino Médio (PIBIC – EM).
iniciacao@ufabc.edu.br
Tel. 3356-7619 
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Central de Apoio ao Pesquisador (CAP) 
Presta apoio aos pesquisadores na interação com agências de 
fomento, na constituição de grupos de pesquisa, na disseminação 
de suas pesquisas, no acompanhamento da produção científica e 
eventos.
cap.propes@ufabc.edu.br
Tel. 3356-7616

Central Experimental Multiusuário (CEM) 
É um complexo de laboratórios multiusuário equipados com 
diversos equipamentos de médio e grande porte para realização de 
experimentos.
cem@ufabc.edu.br
Tel. 4996-7993/ 0028/ 0033 - Santo André 
Tel. 2320-6176 - São Bernardo do Campo  

Biotério 
Tem como função primordial a criação e manutenção de ratos e 
camundongos para ensino e pesquisa. Possui divisões segundo a 
finalidade a que se destinam, a saber: Biotério de Criação, Biotério 
Central de Criação e Experimentação e Biotério de Manutenção e 
Experimentação Animal.
cobi@ufabc.edu.br 
Tel. 3356-7511 - Santo André
Tel. 2320-6412 - São Bernardo do Campo
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Agência de Inovação 

Tem como principal finalidade gerir a política institucional 
de propriedade intelectual, transferência de tecnologia e de 
empreendedorismo. Para tanto, provemos: apoio as ações relacionadas 
à proteção intelectual do conhecimento e das soluções tecnológicas 
desenvolvidas pela UFABC; estímulo tecnológico para intensificação 
das atividades de P&D, empreendedorismo e inovação, por meio de 
eventos, palestras, formação continuada; interação da UFABC com 
os atores tecnológicos externos, especialmente o setor produtivo. 
A InovaUFABC atua no gerenciamento de projetos no âmbito de 
sua coordenação e na estruturação de ações desenvolvidas por suas 
quatro divisões técnicas: Divisão de Empreendedorismo Tecnológico, 
Divisão de Inteligência Estratégica, Divisão de Propriedade Intelectual 
e Divisão de Transferência Tecnológica.
inovacao@ufabc.edu.br 
Tel. 3356-7622
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A Pró-reitoria de Extensão e Cultura tem por missão:

1. Promover a interação transformadora entre a UFABC e outros 
setores da sociedade, por meio de um processo educativo, 
cultural, científico e político, impactando diretamente na 
formação do estudante.

2. Fomentar a criação, viabilização, execução e divulgação da 
política cultural da UFABC, assim como as atividades culturais 
dela decorrentes.  

3. As ações de extensão e cultura na ProEC acontecem sob a 
forma de programa, cursos, projetos e oficinas, numa forma 
bidirecional – universidade/sociedade/universidade e consideram 
a indissociabilidade entre ensino/pesquisa/extensão.

Campus Santo André – Bloco A – Sala 003 – Térreo (piso vermelho) 
Av.  dos Estados, 5001 - Bairro Bangú – CEP 09210-580 
Santo André – SP - Tel. 3356-7281

Comitê de Extensão Universitária (CEU)
proec.ufabc.edu.br
proec@ufabc.edu.br
Tel. 3356-7281
https://www.facebook.com/PROEC.UFABC

Divisão de Planejamento e Apoio a Gestão 
(CEU, PROEC e bolsas de extensão)
proec@ufabc.edu.br
Tel. 3356-7281 / 7282

Pró-reitoria de Extensão e Cultura – 
PROEC
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Divisão de Extensão e Divulgação Científica
Cursos
cursos.extensao@ufabc.edu.br - Tel. 3356-7283

Ações de Extensão 
extensao.proec@ufabc.edu.br, projetos.proec@ufabc.edu.br 
Tel. 3356-7285

Eventos de extensão 
eventos.proec@ufabc.edu.br  - Tel. 3356-7293

Divulgação científica
dc@ufabc.edu.br - Tel. 3356-7286

Divisão Administrativa
administracao.proec@ufabc.edu.br - Tel. 3356-7291

Divisão de Cultura
Campus Santo André – Bloco B – 11º andar  
Av. dos Estados, 5001 – Bairro Bangu
CEP  09210-580 - Santo André – SP
cultura.proec@ufabc.edu.br - Tel. 4996-7921

Campus São Bernardo do Campo   
Rua Arcturus, 03 – Jardim Antares
CEP  09606-070 - São Bernardo do Campo – SP
Tel. 2320-6211
Atendimento ProEC
Bloco Beta – Sala 004 – 2º andar 

Editora da UFABC - EdUFABC
editora@ufabc.edu.br
Tel. 2320-6160
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Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e 
Políticas Afirmativas  – PROAP 

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. 
 
Atendimento:

Gabinete 
proap@ufabc.edu.br 
Tel. 4996 -7903  

Acessibilidade 
proap.acessibilidade@ufabc.edu.br 
Tel. 3356 -7251  

Bolsas e Auxílios 
proap.bolsas@ufabc.edu.br 
Tel. 4996 -7913  

Esportes 
proap.esporte@ufabc.edu.br 
Tel. 4996 -7997 

Psicossocial 
proap.psico@ufabc.edu.br  
Tel.  3356 -7258
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Restaurante Universitário 
proap.ru@ufabc.edu.br 
Tel. 4996-7996  

Promoção à Saúde
proap.saude@ufabc.edu.br 
Tel. 4996-7989 - Campus Santo André   
Tel. 2320-6140 - Campus São Bernardo do Campo  

Auxílio eventos 
proap.auxilioeventos@ufabc.edu.br

Coordenadoria de Políticas Afirmativas 
proap.politicasafirmativas@ufabc.edu.br

Coordenadoria de Assuntos Comunitários 
proap.assuntoscomunitarios@ufabc.edu.br
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Tem os seguintes meios de atendimento:     

Presencial: 
Bloco A, piso vermelho 

Atendimento:
Segunda a Sexta – das 09h às 11h e das 14h às 16h
Tel. 3356-7220 / 7221 / 7222 / 7224   
   
E-mails: 

Cursos de idiomas 
idiomas.ri@ufabc.edu.br

Alunos estrangeiros 
incoming@ufabc.edu.br

Ciência sem Fronteiras   
cienciasemfronteiras@ufabc.edu.br

Assessoria de Relações 
Internacionais – ARI
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Foi criada em 2011 e busca auxiliar na formação de uma consciência 
de conduta ética no âmbito da Universidade. Procura atuar 
preventivamente de forma pedagógica e educativa, bem como atender 
as consultas ou denúncias a ela dirigidas, de forma individual ou 
coletiva, apresentando subsídios para um melhor entendimento da 
matéria consultada ou censurar condutas consideradas inadequadas 
ao término de processos formalizados.

Atendimento: 
Av. dos Estados, 5001, Bloco A - Torre 1 - 1º andar - Santo André - 
SP - CEP 09210-580

Horário de Atendimento: 
Segunda a Sexta – das 10h às 12h e das 14h às 16h
comissao.etica@ufabc.edu.br 
Tel. 4996-7938

Comissão de Ética da UFABC

Comissões de 
ética
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Foi criada a partir da necessidade de avaliar a ética ambiental de 
projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão na UFABC, tanto 
para o encaminhamento de projetos junto às agências de fomento, 
como para o acompanhamento, orientação e efetiva implantação de 
planos de gestão de resíduos.  Todo projeto de pesquisa ou extensão, 
financiado ou não por agências de fomento, bem como atividade 
didática que apresente procedimentos experimentais que gerem 
resíduos com impactos ambientais, deverão solicitar parecer da CEA 
para seu desenvolvimento.

Atendimento: 
Av. dos Estados, 5001, Bloco A - Torre 1 - 1º andar - Santo André - 
SP - CEP 09210-580

Horário de Atendimento: 
Segunda a Sexta – das 10h às 12h e das 14h às 16h
cea@ufabc.edu.br  
Tel. 4996-7938

Comissão de Ética Ambiental – CEA
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Foi instituída em 2009 e suas atribuições e competências são definidas 
conforme o disposto na Lei 11.794/08, em resoluções do Conselho 
Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA). Todos 
os projetos de pesquisa, planos de aulas práticas e treinamentos 
envolvendo a utilização de animais (filo Chordata, subfilo Vertebrata), 
no âmbito da UFABC, devem ser submetidos à análise pela CEUA, e 
só podem ser executados mediante sua prévia aprovação. 

Atendimento: 
Av. dos Estados, 5001, Bloco A - Torre 1 - 1º andar - Santo André - 
SP - CEP 09210-580

Horário de Atendimento: 
Segunda a Sexta – das 10h às 12h e das 14h às 16h
ceua@ufabc.edu.br  
Tel. 4996-7938
Formulário online: http://comissoes.ufabc.edu.br/ceua/

Comissão de Ética em Uso de 
Animais – CEUA
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É um colegiado interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, 
deliberativo e educativo, que tem por objetivo contribuir para o 
desenvolvimento da pesquisa dentro da Instituição e defender a 
integridade física e psicológica dos sujeitos da pesquisa. 
Cumpre esclarecer que o CEP assume responsabilidade pelos aspectos 
éticos relacionados ao risco, não sendo sua a responsabilidade de 
avaliar a pertinência do projeto, sua metodologia ou acompanhar 
sua execução.

Atendimento: 
Av. dos Estados, 5001, Bloco A - Torre 1 - 1º andar - Santo André - 
SP - CEP 09210-580

Horário de Atendimento: 
Segunda a Sexta – das 10h às 12h e das 14h às 16h
cep@ufabc.edu.br  
Tel. 4996-7938
Formulário online: 
http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP
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A SUGEPE tem como atribuição o apoio à criação, implementação 
e sustentação das Políticas de Gestão de Pessoal na UFABC, em 
consonância com suas Diretrizes Institucionais e seu Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI).

Os contatos com a SUGEPE, podem ser feitos pelos seguintes 
canais:

www.ufabc.edu.br e acesse Portal do servidor
blogdoservidor.ufabc.edu.br – Blog do servidor
sugepe@ufabc.edu.br                      
Tel. 3356-7556

Atendimento pessoal:  das 8h às 12h e das 14h às 17h
Av. dos Estados, 5001, Bloco A - Bairro Bangu - Santo André - SP - 
CEP 09210-580

SUGEPE

Superintendência de Gestão de 
Pessoas
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A UFABC possui listas de e-mails para facilitar a comunicação entre 
seus membros. Elas podem ser moderadas ou não. É importante 
salientar que todas as mensagens enviadas pelo e-mail institucional 
nome@ufabc.edu.br são consideradas documentos oficiais, revestidas 
da mesma confiabilidade de uma Comunicação Interna (CI).

Dentre as listas não moderadas temos docentes@ufabc.edu.br e 
concursadosta@ufabc.edu.br. São utilizadas para a livre comunicação 
e o conteúdo das mensagens é de responsabilidade dos seus autores.
O e-mail ufabc@ufabc.edu.br é um emissor de mensagens 
moderadas.  O setor demandante deve enviar sua solicitação para o 
endereço moderador@ufabc.edu.br e a previsão para sua divulgação 
é de até dois dias úteis. Apenas setores administrativos, regularmente 
instituídos na UFABC, podem utilizar este canal de comunicação.

O e-mail eventos@ufabc.edu.br é  um emissor para divulgação dos 
eventos institucionais. Os conteúdos divulgados são previamente 
cadastrados  no “Calendário de Eventos”, inseridos pelos demandantes 
via formulário disponível no portal da UFABC.

 

E-mails institucionais
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A Corregedoria-seccional tem como missão difundir e preservar a 
probidade, a ética e a moralidade na conduta dos servidores lotados 
na UFABC e dos atos administrativos por eles praticados. 

A Corregedoria-seccional da UFABC obedece as seguintes 
diretrizes:
• o fomento à postura e conduta ética e moral no âmbito profissional 

e pessoal;
• o zelo pela humanização através da prática justa e coerente nas 

medidas de gestão de pessoal;
• a priorização da atividade educativa e preventiva no tocante aos 

aspectos disciplinares;
• a garantia ao contraditório e à ampla defesa.

Dentre as competências da Corregedoria-seccional da UFABC 
destacam-se:
• iniciativas voltadas à conscientização e orientação da comunidade 

da UFABC acerca da Desenvolver conduta do servidor, para fins 
de prevenção ao cometimento de infrações disciplinares;

• Orientar a equipe de dirigentes e chefias quanto à adoção, quando 
cabível, de práticas administrativas saneadoras;

• Desenvolver, em articulação com a Superintendência de Gestão 
de Pessoas (SUGEPE), plano de capacitação nas temáticas 
correcionais e disciplinares;

Corregedoria-
seccional
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• Manter cadastro de servidores estáveis e previamente capacitados 
e aptos para comporem as comissões de procedimentos 
administrativos e disciplinares;

• Receber, examinar e dar tratamento às denúncias, representações 
e outras demandas que versem sobre possíveis infrações 
disciplinares cometidas pelos servidores, instruindo-as e, se 
for o caso, promovendo sua apuração mediante sindicâncias, 
procedimentos administrativos disciplinares e/ou correcionais 
cabíveis;

• Por ato do Corregedor-seccional, emitir o juízo de admissibilidade, 
arquivar denúncias ou instaurar sindicâncias e/ou processos 
disciplinares, instituir comissões de inquérito; nomear defensor 
dativo, julgar e determinar a aplicação de penalidades de 
advertência e suspensão de até 30 dias; determinar o arquivamento 
dos processos concluídos;

Atendimento:
Campus Santo André – Bloco A, Torre 1, sala da SUGEPE
corregedoria@ufabc.edu.br
Tel. 3356-7573

Horário de Atendimento:
Segunda a Sexta – das 10h às 12h e das 14h às 16h
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Ouvidoria

É a última instância a qual recorrer após ter procurado 
diretamente orientação nos setores envolvidos sem obter resposta, 
ou quando a considerar insatisfatória, ou ainda, nos casos em que 
não cumprirem os prazos previstos, uma vez que é usada como 
uma ferramenta de consolidação da democracia. Tem a missão 
de acatar os pedidos de esclarecimentos, reclamações, críticas, 
sugestões e elogios, com o intuito de contribuir com a qualidade 
das prestações dos serviços públicos. 
A Ouvidoria da UFABC responde administrativamente ao Reitor, 
resguardada sua independência funcional no âmbito de suas 
atribuições, possibilitando permear dentro da organização com 
mobilidade e rapidez na busca de solução. Vale ressaltar que a 
Ouvidoria mantém seu foco no coletivo, procurando corrigir 
eventuais distorções existentes nos processos de trabalho para evitar 
que os problemas se tornem recorrentes. 

Quais assuntos são tratados pela Ouvidoria da UFABC?
Quaisquer assuntos relacionados à UFABC sejam pedidos de 
esclarecimento, reclamações, críticas, sugestões ou elogios.

Quando procurar a Ouvidoria?
Após ter procurado diretamente orientação dos canais de 
comunicações disponíveis (fale conosco, SIC, meios acadêmicos, etc) 
ou os setores envolvidos, sem obter resposta, ou quando a considerar 
insatisfatória, ou ainda, nos casos em que não cumprirem os prazos 
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previstos. Quando tiver sofrido qualquer tipo de discriminação ou 
quando entender que quaisquer direitos tenham sido desrespeitados.

Preciso me identificar para entrar em contato com a Ouvidoria?
Sim. Nesse caso, a identificação é fundamental para que o interessado 
possa ser contatado sobre sua manifestação e receber a devida resposta.
Conforme contido na Constituição Federal, art. 5º, inciso IV, não 
serão aceitas manifestações anônimas, porém garantido o sigilo do 
nome, caso solicitado expressamente pelo interessado.

A Ouvidoria garante o sigilo da identidade do manifestante?
Quando expressamente solicitado, a Ouvidoria deverá manter sob 
sigilo os dados pessoais do manifestante, salvo nos casos em que 
sua identificação seja indispensável para a solução do problema e 
atendimento do interessado.  

Quem pode acessar os serviços da Ouvidoria?
A Ouvidoria pode receber manifestações de docentes, discentes, 
técnicos administrativos, terceirizados e comunidade externa. 

Qual o prazo para obter resposta?
O prazo para resposta será de até 20 dias, podendo ser prorrogada por 
mais 10 dias mediante justificativa expressa da unidade envolvida, da 
qual será cientificado o demandante. 

Como registrar uma demanda?
Após o interessando procurar os órgãos de comunicação disponíveis 
ou os setores envolvidos, poderá entrar em contato com a Ouvidoria 
da UFABC, com posse de seus números de protocolos anteriores 
ou documentos que comprovem sua insatisfação. As manifestações 
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podem ser feitas  por carta, e-mail, sistema informatizado ou  
pessoalmente, desde que por escrito, não sendo permitido o 
anonimato, mas sim a solicitação de sigilo por parte do demandante.

Atendimento Pessoal
Av. dos Estados, 5001 - Sala SS13 - Bloco A   
Bairro Bangu - Santo André - SP 
Horário de Atendimento
Segunda a Sexta – das 10h às 12h e das 14h às 16h
Tel. 3356-7070    

Por e-mail 
(Obrigatória a identificação de nome completo e CPF)
ouvidoria@ufabc.edu.br 

Formulário on line 
Acessar o site  http://ouvidoria.ufabc.edu.br
Click no formulário, preencha e envie. 

Por carta 
Enviar correspondência para:
Ouvidoria da UFABC
Av. dos Estados, 5001 - Sala SS13 -Bloco A 
Bairro Bangu - Santo André – SP - CEP 09210-580





UFABC EM 
CONTATO 


