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Contexto e Histórico:
A discussão sobre mudanças na Missão do CCNH, iniciou-se com consulta a
comunidade docente sobre o assunto, questões sobre o conhecimento prévio da atual
missão, se a missão atual representa bem o propósito institucional do centro e, caso
positivo, sugestões para o seu aprimoramento.
Foram obtidas 81 respostas ao questionário, sendo que a maioria dos docentes
(51,9%) desconheciam a missão atual do CCNH, sendo 64,2% das respostas positivas
sobre a representatividade da missão para o propósito do centro, foram feitas 34
sugestões de aprimoramento da missão.
Entre as sugestões um tema comum foi sobre um reforço no aspecto extensionista,
além de tópicos como maior ênfase na disseminação do conhecimento cientifico e no
aspecto inovador e de alta qualidade educacional do ensino.
Com base nas informações obtidas, foram desenvolvidas 3 propostas:
Atual:
"A missão do CCNH é a de oferecer ensino de qualidade nas áreas de seu
conhecimento, bem como incentivar e promover a pesquisa científica, objetivando
tornar-se referência dentro das instituições de pesquisa do país e no mundo. Contribuir
para o desenvolvimento tecnológico regional e nacional de formar e promover o
crescimento da região e do país. Incentivar e promover a disseminação do
conhecimento e do espírito científico na esfera das ciências Naturais e Humanas"
Proposta 1:
"A missão do CCNH é inovar as áreas de ciências naturais e humanas,
transformando o tradicional ensino multidisciplinar da formação discente em uma
experiência interdisciplinar; incentivar ações de extensão e cultura direcionadas a toda
comunidade; promover a excelência em pesquisa e fornecer ao corpo discente, por
meio dos nossos projetos pedagógicos e com a colaboração dos bacharelados
interdisciplinares, uma formação científica e humanitária capaz de fomentar o
desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais consciente, justa e igualitária"
Proposta 2:
"A missão do CCNH é a de oferecer ensino de qualidade e incentivar e
promover a disseminação do conhecimento e do espírito científico na esfera das
Universidade Federal do ABC - Centro de Ciências Naturais e Humanas
Avenida dos Estados, 5001. Sta. Terezinha, Santo André – SP, 09210-580. Bloco A, Torre 3, 6º andar.
Tel. 55 11 49967960 – www.ufabc.edu.br – http://ccnh.ufabc.edu.br

Serviço Público Federal
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS

Relato Conselho do CCNH

Ciências Naturais e Humanas."
Proposta 3:
"A missão do CCNH é oferecer uma experiência de alta qualidade educacional,
de âmbito inovador, multidisciplinar e de reflexão crítica e transformadora da
sociedade na esfera das Ciências Humanas e Naturais, através do suporte e
promoção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFABC, fornecendo ao
corpo discente, por meio dos nossos projetos pedagógicos e com a colaboração dos
bacharelados interdisciplinares, uma formação científica e humanitária capaz de
fomentar o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais consciente, justa e
igualitária."

Avaliação:
Levando em conta as sugestões de aprimoramento recebidas e que a maioria dos
docentes acreditam que a atual missão está adequada ao propósito do centro, as
mudanças na atual missão devem ser mínimas, de maneira a se manter a aprovação
atual, apenas a atualizando ao contexto vivido atualmente.
A proposta 1 apresenta mudanças que englobam grande parte das sugestões de
aprimoramento, ainda mantendo a ideia da missão atual, diferente das outras
propostas apresentadas, sendo a proposta 2 mais geral enquanto a proposta 3 é mais
especifica nos termos envolvendo a missão do centro.
Acredito que a mudança da atual missão para a proposta 1 é adequada, a mesma é a
mais próxima da versão atual que é bem aceita e apresenta as mudanças sugeridas
no questionário.

Conclusão:
Favorável à mudança da atual missão do centro para a proposta 1.
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