
81 respostas

RESUMO INDIVIDUAL Aceitando respostas

1) Você já conhecia a missão do CCNH? (81 respostas)

2) Em sua opinião, a missão do CCNH representa bem nosso propósito
institucional?

(81 respostas)

3) Quais são suas sugestões para o aprimoramento dessa missão?
(34 respostas)

Sim
Não51,9%

48,1%

Sim, representa.
Sim, mas precisa ser melhorada.
Não, precisa ser reescrita.

7,4%

28,4%

64,2%
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não se isolar do resto da universidade... tem que ter visao institucional

Ela está muito voltada para pesquisa cientí࠷�ca de exatas, o que parece ignorar a área acadêmica dos cursos de
Filoso࠷�a, assim como princípios de relações humanas, comunidade, etc.

Acho que falta um pouco falar de interdisciplinaridade. De integrar e ࠷�rtalecer as ciências básicas e demonstrar a
importância que têm como fomentadoras das ciências aplicadas.

acho que precisariamos ter a volta dos seminarios gerais do CCNH e mais atividades de interação entre os
docentes do Centro

Falou-se muito da missão cientí࠷�ca é pouco daquela relacionada ao ensino superior, ações de extensão e cultura.

A missão do CCNH não deve se confundir com a missão da UFABC ou dos grupos de pesquisa. A missão do CCNH
deveria focar em dois pontos principais: 1) no avanço dos cursos pós-BI ligados ao centro, formando pro࠷�ssionais
de altíssima qualidade; 2) no suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão dos docentes lotados no
centro.

Precisamos dar um pouco mais de ênfase na aplicabilidade do conhecimento gerado no CCNH. Acredito que
apoiar parcerias com empresas da Região do ABC, ou o incentivo para que nossos alunos e professsores
desenvolvam suas start-ups de base tecnológica, poderia ajudar no desenvolvimento de nossa Região.

Fiz apenas pequenas sugestões no texto: "A missão do CCNH é a de oferecer ensino de qualidade nas áreas de
seu conhecimento, tanto em nível de graduação quanto de pós-graduação, bem como incentivar e promover a
pesquisa cientí࠷�ca, objetivando tornar-se referência dentro das instituições de pesquisa do país e do mundo;
contribuir para o avanço tecnológico regional e nacional de forma a promover o desenvolvimento da região onde
está inserida e do país; incentivar e promover a disseminação, para todos os setores da sociedade, de
conhecimentos, competências e habilidades na esfera das Ciências Naturais e Humanas."

Deveria reforçar o aspecto extensionista, além de "Incentivar e promover a disseminação do conhecimento e do
espírito cientí࠷�co", valorizando a interação transformadora de mão dupla entre comunidade acadêmia e sociedade.

Eu sugeriria desenvolver algo relacionado a: 
...Centro de referência preparado para os desa࠷�os das pesquisas humanas e naturais e que busca oferecer uma
experiência de alta qualidade educacional, de âmbito inovador, multidisciplinar e de reሡexão crítica e
transformadora da sociedade...

Oferecimento constante de cursos de capacitação dos professores e TAs

A missão de "disseminação de conhecimentos" não corresponde ao entendimento da própria universidade acerca
de suas atividades de ensino, pesquisa e, especialmente, extensão. Entendo que as atividades ditas extensionistas
se baseiam em uma relação de comunicação entre os saberes da universidade e os saberes da comunidade que a
rodeia, entendimento que supera a missão da universidade enquanto mera disseminadora de conhecimentos. Na
verdade, a comunidade, na medida em que apresenta problemas e demandas à universidade, contribui também
para o aprimoramento do conhecimento acadêmico, seja aquele relacionado à construção da ciência, seja a sua
forma pedagogizada, objeto das atividades de ensino.

Devido a crise e di࠷�culdade na obtenção de verbas, está di࠷�cil manter o desenvolvimento cientí࠷�co e tecnológico.
Precisamos de uma fundação que permita a obtenção de recursos próprios independentes das agências de
fomento, principalmente em momentos de crise como esse. Uma fundação iria permitir que produtos
desenvolvidos na universidade pudessem ser comercializados. O intuito seria manter as pesquisas e bene࠷�ciar a
comunidade com os produtos desenvolvidos.

A frase "Contribuir para o desenvolvimento tecnológico regional e nacional de formar e promover o crescimento da
região e do país" não faz sentido e precisa ser reescrita.

acho que a questao de desenvolvimento tecnologico deveria vir depois da disseminação do conhecimento
cienti࠷�co ..e dar mas enfase a esse...a questão tecnologica ࠷�ca muito centralizada nessa forma

Favorecimento da internacionalização da pesquisa bem como a constante troca de experiências com
pesquisadores seniores nacionais. Além disso favorecer a consolidação das "centrais" de equipamentos
multiusuário de modo a consolidar a pesquisa na universidade

Não tenho nenhuma sugestão

Nada a declarar.
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Eu sugeriria a inclusão de aspectos relacionados às ciências humanas, parece-me que a missão é mais baseada
nas ciências naturais. O CCNH também engloba ࠷�lósofos, historiadores e educadores. Seria interessante discutir
um pouco sobre isso.

O texto da missão poderia ser mais elaborado.

formação de mão de obra quali࠷�cada e de referencia nacional e internacional. destacar o papel dos nossos alunos
no mercado de trabalho e na academia

Parabenizo à equipe pela iniciativa da pesquisa e abertura para mudanças. Penso que a missão representa nosso
propósito institucional. Como sugestão, talvez o texto pudesse trazer a expressão "sociedade" ou "diferentes
grupos sociais" ao se referir à "disseminação do conhecimento e do espírito cientí࠷�co...", pois assim a ideia de
extensão poderia ser evidenciada (as palavras "ensino" e "pesquisa" aparecem explicitamente, mas o termo
"extensão" não).

Não tenho.

Acabei de conhecer

nao tenho sugestões

A missão atual é muito focada em desenvolvimento tecnológico e crescimento econômico. Falta mencionar
desenvolvimento ético, formação cultural, desenvolvimento de pensamento crítico.

Nova redação mais enxuta: A missão do CCNH é a de oferecer ensino de qualidade e incentivar e promover a
disseminação do conhecimento e do espírito cientí࠷�co na esfera das Ciências Naturais e Humanas. 

Se respondo "Não" à primeira questão, como pode ser obrigatória a resposta à segunda questão?

disseminação do espírito cientí࠷�co e crítico na esfera das ciências naturais e humanas e formação de
pro࠷�ssionais que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa.

Precisaria incluir a análise crítica do papel das ciências no Brasil atual e como fazer com que o CCNH contribua
para um sistema de avaliação de professores e fomento à pesquisa mais justo e produtivo para o Brasil e a UFABC.

Se a missão é tornar a pesquisa referência, e a interdisciplinaridade como eixo central, é necessário que existam
seminários entre docentes (por tema) evidenciando o paradigma atual das diferentes áreas, lacunas do
conhecimento, e possibilidades de integração entre áreas. Isso tem que ser parte do dia dia do CCNH e de seus
docentes. Acho que parte disso já ocorre, mas a pergunta é como favorecer isso ainda mais? Seminários que
apontem explicitamente questões chave em diferentes sub-áreas das ciências naturais e humanas, e quais seriam
as possibilidades da UFABC (dada a sua infraestrutura e especialistas) para se aproximar/trazer evidências para
avançar nessas questões.

Sugiro que a redação seja melhorada pois o CCNH não é uma instituição (instituição é a UFABC), assim não poderá
tornar-se referencia de instituição. Além disso, o texto que segue está bastante repetitivo e não mostra
adequadamente o seu propósito. Uma das características mais importantes do centro, que é a
interdisciplinaridade, não aparece uma vez sequer no texto! É importante salientar que em nenhum momento foi
mencionado a formação de recursos humanos (alunos!) que, a meu ver, é o objetivo principal da instituição. Dentro
desta visão, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são meios para atingir este objetivo maior.

Também preparamos "agentes multiplicadores", que são os professores de ensino médio; somos formadores de
opinião e um espaço privilegiado de debates quali࠷�cados sobre questões regionais, nacionais e internacionais;
estamos atentos às demandas da sociedade contemporânea e nossos cursos dialogam e debatem tanto questões
tradicionais, como novas; temos a inclusão social como estruturante de nossa universidade.

--
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