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Sessão Ordinária de 08 de dezembro de 2014. 
 
Expediente: Expansão da UFABC 

 
Relator: Leonardo José Steil 
 
Contexto e Histórico: 

A UFABC está passando por um processo expansão, seja em relação aos 
seus espaços físicos, seja em relação às vagas para acesso aos cursos de graduação 
e de pós-graduação da universidade. Esta expansão alinha-se às metas emanadas do 
Plano Nacional da Educação (PNE) 2011-2020 referentes à necessidade de ampliação 
do acesso ao ensino superior público. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da UFABC, publicado em 2013, 
prevê, entre 2012 e 2022, um crescimento de 203% no número de alunos 
regularmente matriculados (graduação: 171%; pós-graduação: 465%). A previsão de 
aumento no número de docentes é de 182% e no número de TAs é de 178%. A meta 
para a consolidação da infraestrutura dos campus de Santo André e São Bernardo do 
Campo da UFABC prevê, no período entre 2012 a 2020, um aumento de 103% na sua 
área construída total disponibilizada à comunidade universitária, passando de 
96.000m² no ano de 2013 para mais de 195.000m² no ano de 2020. 

A administração da UFABC está avaliando a possibilidade de criação de 38 
novos cursos. A maior parte área construída futura, já licitada ou em processo de 
contratação, está comprometida com a adequação dos cursos já existentes. Apenas o 
Bloco Lambda (28.200 m2) no campus São Bernardo do Campo está disponível para 
os novos cursos a serem criados. No campus Santo André, estão à disposição as 
áreas nos seguintes blocos: Bloco L – 1170 m2; Bloco I 837 m2; Blocos A e B – 6 salas 
de aula.  

 
Avaliação: 

Diante do expressivo aumento na população acadêmica na UFABC, previsto 
para os próximos anos, o CCNH deve elencar as suas atuais, e prever futuras, 
demandas de espaços físicos. Estas previsões devem incluir as propostas de novos 
cursos de graduação e de pós-graduação ligados ao CCNH. 

É importante observar que a previsão de aumento da população acadêmica é 
muito maior que a previsão de aumento dos espaços físicos. Em especial destaco a 
previsão do aumento do número de alunos de pós-graduação regularmente 
matriculados: 465%. Estes números descritos no PDI da UFABC sinalizam claramente 
a grande necessidade de expansão de espaço físico para laboratórios de pesquisa. 

Desta forma, a possibilidade conversão de qualquer espaço físico inicialmente 
designado para pesquisa a qualquer outra finalidade deve ser cuidadosamente 
estudada antes de serem tomadas decisões. 
 
Conclusão: 
 
Pelo exposto acima, essa relatoria recomenda que o conselho solicite maiores 
esclarecimentos à Reitoria no tocante à finalidade dos demais espaços físicos 
planejados para o campus Santo André. 


