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No dia 26/09, a Reitoria convocou uma reunião que contou com a participação dos Diretores
de Centro, diversos Pró-Reitores e das coordenações do BC&T e BC&H. Nessa reunião, a
reitoria  apresentou  um  balanço  do  Simpósio  de  Novos  Cursos  e  perspectivas  para  o
crescimento da UFABC tomando como base o PDI. Em síntese, segundo previsão do PDI, a
expansão  da  UFABC  ocorrerá  na  Graduação  e  Pós-Graduação,  conforme  as  tabelas
indicadas abaixo:

Para atender a esse aumento na oferta de vagas, existe a necessidade de expansão
do número de docentes e técnicos administrativos:

Durante o Workshop foram apresentadas 38 propostas de novos cursos, entre cursos
de entrada, bacharelados, licenciaturas e engenharias. Diante dessa perspectiva ficou clara a
necessidade de pensar-se o processo de expansão da UFABC. A Superintendência de Obras
apresentou um estudo sobre possíveis espaços a serem ocupados por novos cursos. 

Segundo relato apresentado pela Profa. Rosana Denaldi,  o campus SBC tem hoje
uma área construída de 26.134 m2, que compreende os blocos Alfa, Alfa II, Beta, Gama e
Delta. A área construída futura, já licitada ou em processo de contratação, totaliza 70.785,53
m2, compreendendo os blocos Ômega, Zeta, Lambda, Biotério, Casa de Vegetação, Hangar e
Centro de Convivência. 
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Tendo em vista que os demais blocos estão projetados para adequar as necessidades
dos cursos já implantados, a Superintendência de Obras (SO) sugere que o Bloco Lambda
possa ser usada para a expansão da seguinte forma: 

Bloco Lambda → área bruta de 28.200  m2

Área de Expansão para criação de novos cursos (área útil) 
+ 1.000 m2 (exclui salas de aula e biblioteca)

09 laboratórios de informática
Área de expansão 02 laboratórios didáticos úmidos

02 laboratórios didáticos secos 
  

Salas de Aula (grande parte atenderá os novos cursos)
20 salas (120 alunos)
16 salas (70 alunos)

Nova biblioteca
Área existente → 1.000 m2 
Ampliação → 1.500 m2 
Área total → 2.500 m2 

No caso do campus de Santo André, a SO indica que a área construída atual é de
69.776,51 m2, Blocos A, B, D e K, e projeta uma área futura de 142.632,70 m2, Blocos C, E, F,
L e Anexo (que será constituído pelos blocos I, J e H). O projeto executivo do Anexo indica
que o Bloco I, com 15.974,24 m2, terá laboratórios (na maioria didáticos), salas de aula e
salas de estudo; o Bloco J, com 11.263,15 m2, contará com área administrativa e sala de
professores; e o Bloco H, com 2.414,34 m2  terá o Almoxarifado Central e a Oficina Mecânica.

A SO projeta os seguintes espaços para acomodar os novos cursos:

Bloco L → 1.170 m2  a serem disponibilizados pelos três centros. Cabe lembrar que a divisão
de espaço do Bloco L foi  sugerida por um grupo de trabalho do qual  participaram, como
representantes do CCNH, os professores Maurício e Janaína. No planejamento original esse
bloco seria ocupado apenas por laboratórios de pesquisa (LGPs) administrados pelo Centro.

Bloco I → 837 m2, sendo 81 m2 no primeiro, 640 m2 no segundo e 116 m2 no sétimo andar.
Salas de aula em um total de 651 m2, sendo 2 salas para 129 alunos, 1 para 62
alunos e 2 para 71 alunos.

Blocos A e B → espaço ocupado pelas 3 engenharia que vão para SBC (no mínimo 6 salas de 
aula)

 
No que concerne às salas de professores, estarão disponíveis em SBC 400 salas,

sendo 162 no bloco Delta e 238 no Lambda. Em SA o total é de 439 salas, sendo 322 nos
blocos  A  e  B  e  117  no  bloco  J  (anexo).  Considerando  que  o  banco  de  professores
equivalentes em setembro de 2014 é de 731 vagas e o total projetado de salas nos dois
campus é de 839, para uma ocupação individual de salas existirão apenas 108 novas salas
para professores alocados em novos cursos. 

2



3


