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UFABC – Panorama da Região do ABC 

 

 

 
 

 

Na passagem do século 20 para o 21, o ensino superior no ABC apresentava-se da 
seguinte forma: 

Instituições de ensino superior -  (Privadas, Municipais, Filantrópicas) 

Estudantes no ensino superior = 77 mil 
 

Santo André, São Bernardo 
Região do ABC (Santo André, São Bernardo, São Caetano, 
Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), onde 
vivem cerca de 2,5 milhões de pessoas. 
 



UFABC – Breve Histórico 

 

 

 
 

 

• 2004: MEC encaminha ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 

3962/2004 que previa a criação da Universidade Federal do ABC 

• 27 de julho de 2005: Presidente da República sanciona Lei Nº 11.145 

(DOU 26/07/2005) 

• 25 de março de 2015: Retificação - Lei nº 13.110 

 
 



UFABC – Breve Histórico 

 

 

 
 

 

• Março de 2005, a SESu/MEC nomeia Comissão de criação: 
 

   “UFABC – Universidade de ponta para o século XXI: Arquitetura 

Acadêmica para a Universidade Federal do ABC, Brasília, 2005” 
 

• Aulas iniciam em Setembro de 2006 

 
 



UFABC – Documentos e Modelo de Referência  

 

 

 
 

 

Declaração de Bolonha (1999) : propõe as diretrizes para o ensino superior na União Europeia, 

para formar cidadãos com os conhecimentos necessários para promover o desenvolvimento social e 

tecnológico do novo século, com as características de mobilidade e empregabilidade  desejáveis em 

todos os países do continente. 

 

"Subsídios para a Reforma da Educação Superior“ – Academia Brasileira de Ciências 

 

 



UFABC – Interdisciplinaridade 

 

 

 
 

 

 Os avanços na ciência e na tecnologia passaram a exigir uma reformulação do modo de se 
adquirir conhecimento.  
 

 Apenas uma formação assentada em uma sólida base científica pode permitir que o 
profissional moderno se adapte eficientemente ao que dele se exige. 
 

 O especialista tende a se tornar um profissional apto a realizar atividades rotineiras, 
muitas vezes, supervisionado por pessoas com visão mais abrangente.  
 

 As tecnologias aparecem e se tornam obsoletas com tempos de prevalência cada vez 
menores.  
 

 As habilidades especializadas que o profissional adquire no seu processo de formação 
costumam ficar desatualizadas e quase inúteis muito rapidamente.  



UFABC – Interdisciplinaridade 

 

 

 
 

 

 Nas áreas mais dinâmicas (geração de novas tecnologias por exemplo) apenas os 
profissionais com formação científica muito sólida e interdisciplinar seriam capazes de se 
adaptar eficientemente às exigências do mercado de trabalho. 

 

 Em uma era na qual o conhecimento avança tão rápido, os cursos superiores têm de ser 
suficientemente flexíveis para que o estudante tenha a oportunidade de: 

 

   1- Reorientar sua trajetória acadêmica  

   2- Cruzar as fronteiras tradicionais das disciplinas, preparando-se para atuar em 
problemas cada vez mais temáticos e menos disciplinares.  

Base do Projeto Pedagógico: Interdisciplinaridade 
Compreender, transformar e representar o mundo 



UFABC – Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013 -2022  

 

 

 
 

 

 “O terceiro desafio é específico do ambiente educacional e se desdobra na formação de quadros 

profissionais, mas também na necessária aproximação da universidade com os demais níveis do ensino na 

região.” 

“Para enfrentar os problemas e atender os critérios para cumprir a missão de sua inovadora proposta pedagógica, são metas para a 

UFABC: 

 Estruturar como portas de entrada na UFABC, até o final de 2022, os Bacharelados Interdisciplinares nas 

áreas de: 1) Ciência e Tecnologia e 2) Ciências e Humanidades; e possíveis bacharelados interdisciplinares 

nas áreas de: 3) Artes e Tecnologia e 4) Ciências da Vida (vale ressaltar que existem duas nomenclaturas 

sendo discutidas, quais sejam: Ciências da Vida e Ciências da Saúde - adotaremos, daqui por diante neste 

documento a denominação Ciências da Vida). Estudar, ainda, a viabilidade e as formas possíveis de oferta 

de uma Licenciatura Interdisciplinar (LI).” 



UFABC – Projeto Pedagógico Institucional (PPI) - 2017 

 

 

 
 

 

 Missão Institucional/ Fundamentos estruturais 

 
 Organização curricular flexível, valorizando o estudo independente e enfatizando o protagonismo e a 

responsabilidade do aluno na construção da própria trajetória acadêmica e de sua educação continuada;  

 

 Compartilhamento de disciplinas entre cursos, que permite ao aluno aproveitar conteúdos cursados para a 
integralização de mais de um curso, promovendo também a interdisciplinaridade e a otimização de 
recursos físicos e humanos;  

 

 Tendo em vista que o ensino superior brasileiro abriga bacharelados e licenciaturas, a extensão do modelo 
para Licenciaturas Interdisciplinares pode propiciar novas perspectivas para a formação inicial de 
professores, como também possibilitar formação continuada para aqueles que já estão em sala de aula na 
Educação Básica, além de ações de extensão e cursos de pós-graduação lato sensu e stricto senso. 



UFABC – Bacharelados/ Licenciaturas Interdisciplinares   

 

 

 
 

 

 
O ingresso na graduação da UFABC ocorre, obrigatoriamente, em um dos bacharelados interdisciplinares: 

 

•Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) 
•Criação 2006 – Ultima Revisão do projeto pedagógico aprovada no ConsEPE em 2016  
 

•Bacharelado em Ciências e Humanidades (BC&H)  
• Resolução ConsUni nº 21, de 16 de abril de 2009, que aprova a criação do “Bacharelado em Ciências e Humanidades" e 
especialidades (BC&H). 
 
• Funcionamento 2010 – Ultima Revisão do Projeto Pedagógico apovada pelo ConsEPE em 2020 
 

•Licenciatura em Ciências Humanas (lCH) 
• Ato Decisório ConsUni nº 151 de, 27 de novembro de 2017. Ato decisório do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão nº 178, 
de 12 de setembro de 2019. 
 

•Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (lCNE) 
• Ato decisório do Conselho Universitário no . 151 de 27 de novembro de 2017. Ato decisório do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão n º 177, de 11 de setembro de 2019. 

 

  



UFABC – Bacharelados/ Licenciaturas Interdisciplinares   

 

 

 
 

 

 
Duração Estimada dos BIs: 3 anos = 9 quadrimestres letivos 

Duração Estimada dos LIs: 4 anos = 12 quadrimestres letivos 

 

 

 

Cursos Disciplinas 
Obrigatórias 

(Créditos/ Horas) 

Disciplinas de Opção 
Limitada 

(Créditos/Horas) 

Disciplinas Livres 
(Créditos/ Horas) 

Total 
(Créditos/ 

Horas) 

Bacharelado Ciência e 
Tecnologia1 

90/ 1080 57/ 684 43/ 516 190/2280 
(2400) 

Bacharelado em Ciências e 
Humanidades1  

71/852 81/972 38/456 190/2280 
(2400) 

Licenciatura em Ciências 
humanas2 

68/ 816 80/960 38/456 186/2232 
(3252) 

Licenciatura em Ciências 

Naturais e Exatas2  
66/792 59/708 59/708 184/2208 

(3216) 

1- PPI sugere a redução na carga de disciplinas obrigatórias – Projetos em revisão  
2 - Início das atividades 2020 
 



UFABC – BC&T (Sugestão de Matriz Curricular) 

 

 

 
 

 

 
 

 



UFABC – Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) 

 

 

 
 

 

“É justamente no sentido de criar um perfil interdisciplinar de formação de professores, na 
área de Ciências Humanas, que se justificam as dimensões e os valores norteadores do 
Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Ciências Humanas (LCH).” 

 

 



UFABC – Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) 

 

 

 
 

 

Em relação aos objetivos específicos do curso de Licenciatura em Ciências Humanas (LCH), destacam-se: 

 

 1) Formar professores para atuarem em História e Geografia, que compõem a área de Ciências Humanas no Ensino Fundamental: anos 
finais;  

 

 2) Garantir uma sólida formação interdisciplinar em Ciências Humanas, em consonância com suas metodologias e práticas de ensino, de 
modo a formar professores para atuação no Ensino Médio, junto à área normatizada pela Lei no 13.415/2017 como Ciências Humanas e 
Sociais Aplicadas. Ressalva-se que, neste caso, a formação deverá ser complementada com a opção por um curso pós-LCH, que habilita a 
atuação no Ensino Médio (Licenciatura em Filosofia até o momento e outras que vierem se somar ao projeto);  

 

3) Formar professores habilitados à temáticas que perpassam a educação não formal e os Direitos Humanos, prevendo sua atuação em 
situações de vulnerabilidade, precariedade e risco social, violação dos direitos humanos e reintegração social, com perspectivas de 
intervenção em espaços não formais, chamadas públicas, setor privado, instituições filantrópicas e terceiro setor, que desenvolvem ações 
socioeducativas, sobretudo no que se 28 refere à criação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação de projetos, oficinas e ações 
que contemplem práticas educativas e educação não formal.  

 

4) Garantir uma formação de professores que dialogue com a diversidade étnico-racial brasileira, através de suporte teórico, como 
também, em práticas de inserção político-social do licenciando na realidade escolar. Este objetivo se articula com a proposta de reflexão 
histórica da descolonização dos saberes e poderes, rompendo com a perspectiva eurocêntrica nas narrativas históricas. 

 



UFABC – Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) 

 

 

 
 

 



UFABC – Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) 

 

 

 
 

 



UFABC – Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE) 

 

 

 
 

 

“O curso de Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas tem por objetivo geral a formação 
inicial de Professores para atuação na Educação Básica nas grandes áreas das Ciências 
Naturais e Exatas, tanto nos anos finais do ensino fundamental quanto no ensino médio, 
nesse último caso em sistemas educacionais que organizem suas matrizes curriculares em 
componentes disciplinares configurados como grandes áreas do conhecimento, 
promovendo na formação uma perspectiva crítica, humanista e profunda das ciências, 
englobando desde a gênese do conhecimento científico até a sua veiculação em espaços 

formais e não formais de Educação. ” 
 

 



UFABC – Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE) 

 

 

 
 

 



UFABC – Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE) 

 

 

 
 

 



UFABC – Licenciatura em Ciências Naturais e Exatas (LCNE) 

 

 

 
 

 



UFABC – Cursos Específicos  

 

 

 
 

 

 

 

Engenharias Bacharelados Licenciaturas 

Ambiental e Urbana Ciências Biológicas Ciências Biológicas 

Aeroespacial Ciência da Computação Física 

Biomédica Física Matemática 

Energia Matemática Química 

Gestão Química Filosofia 

Materiais Filosofia 

Informação Ciências Econômicas 

Instrumentação, 

Automação e Robótica 
Políticas Públicas 

Neurociência 

Biotecnologia 

Relações Internacionais 

Planejamento Territorial 

 
Vinculados ao 

BC&T 

Vinculados ao 

BC&H 

Vinculados ao 

LICN 

Vinculados ao 

LIH 



UFABC – Cursos Específicos  

 

 

 
 

 

• Maior flexibilidade na mudança de curso. 

• Mobilidade entre BI´s 

•   Possibilidade de cursar até 3 cursos específicos simultaneamente, 

fortalecendo a formação em várias áreas da ciência. 

•   Diminuição da competição por vagas, fortalecendo o espírito de 

cooperação entre os alunos. 

•   Aumento da permanência na Universidade. 



UFABC – Trajetórias Possíveis  

 

 

 
 

 

 

 

Bacharelado Interdisciplinar 
Licenciatura Interdiciplinar 

Curso 
Específico  

UFABC 

Pós-graduação 
(Mestrado 
Doutorado) 

Mercado de 
Trabalho 

Outra Universidade 
(Brasil ou exterior) 

Programas de 
Mobilidade Acadêmica 

Mercado de 
Trabalho 



UFABC – Referências  

 

 

 
 

 

 

 • http://www.ufabc.edu.br/ 
• https://prograd.ufabc.edu.br/cursos 

http://www.ufabc.edu.br/
https://prograd.ufabc.edu.br/cursos


 

Obrigado! 

josefernando.rey@ufabc.edu.br 


