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CONSULTA À COMUNIDADE*

Consulta à Comunidade – Qualidade de Vida
Muito debatido atualmente, o tema Qualidade de Vida é bastante abrangente, e envolve diversos aspectos da vida das
pessoas.
Fatores psicológicos, biológicos e sociais estão diretamente ligados à qualidade de vida, e não podem ser separados, pois
sua percepção é conjunta e indivisível.
Família, saúde, amigos, trabalho, estudo, são alguns aspectos que se conversam, e são impactantes na percepção de
qualidade de vida das pessoas.
“De que forma a UFABC e sua comunidade acadêmica interagem hoje no cenário que permeia a Qualidade de Vida, e
como pretendem atuar, no sentido de criar e manter um ambiente com alta percepção de boa Qualidade de Vida? Que
ações e projetos podem ser implantados? Em qual direção seguir?”
Convidamos à leitura do texto anexo, onde se apresentam mais aspectos sobre o assunto, bem como os projetos hoje
desenvolvidos ou em estudo pela PROAP, e que tem ligação direta com o tema qualidade de vida.
Sua opinião é muito importante, e ajudará a desenvolver esse assunto no PDI. Ajude a construir a Universidade que
queremos, com qualidade de vida!
A participação estará aberta de 06/12/2012 a 13/12/2012.

*Consulta realizada por meio do site pdi.ufabc.edu.br no período de 06 a 13 de dezembro de 2012
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Talvez se o curso for semestral, e as ferias juntamente com as demais...”
Sandro Rinaldo Feliciano – 06/12/2012

“Se as férias fossem semestrais todos nós faríamos uma média de 24 créditos a menos por ano, se precisamos de 360
créditos pra nos formarmos em engenharia você sinceramente sugere que passemos mais 2 anos e meio na faculdade
apenas pra passar as férias com nosso amigos?”
Douglas Mangini – 08/12/2012 (Em resposta ao comentário anterior)

“A UFABC tem por característica ser “estressante” aos alunos. Aqueles que tentam seguir a matriz
sugerida muitas vezes acabam por esgotar-se antes dos finais de quadrimestres e perdem rendimento. Muitos
alunos também perdem a noção de “limite” e se matriculam em mais disciplinas do que conseguem suportar, além
dos estágios, iniciação científica, etc. Acredito que alguns cursos deveriam ter seu período ideal de realização em
mais tempo (ou seja, deveria haver uma discussão mais aprofundada sobre os projetos pedagógicos dos cursos).
Além disso, acredito que seria interessante um programa contínuo do DAE para os alunos, sobre planejamento de
disciplinas a serem cursadas por quadrimestre. Fui tutora do PEAT e notei o quanto os alunos cometem erros em
seus planejamentos.
Um outro aspecto relevante é a realização de atividades físicas. Isso é fundamental para uma boa
qualidade de vida, de toda a comunidade acadêmica. Fica difícil falarmos de qualidade de vida se não temos hábitos
saudáveis, como a prática de esportes e se isso não é plenamente oferecido à comunidade da UFABC.”
Natalia Pirani Ghilardi Lopes – 06/12/2012
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Prezados Colegas, gostaria de deixar minha contribuição para melhorar a qualidade de vida do nosso ambiente de Trabalho. A
minha sugestão é muito simples e custo baixíssimo. Gostaria que fosse criada uma Sala de Ginástica no Campus Santo André.
Sabemos que a Proap dispõe de um Professor de Educação Física em seu quadro de Servidores.
Então, basta a UFABC disponibilizar uma sala, chuveiros, armários e comprar aparelhos de ginástica e musculação e pronto:
“teremos uma ambiente no qual servidores e professores poderão se exercitar e consequentemente ter uma melhor qualidade
de vida no serviço”
Outra Sugestão é: ” A Criação de um Grupo de Corrida da UFABC”, além de ser um ótima maneira de ser exercitar é também
uma forma de divulgar a UFABC nas dezenas de corridas que temos durante o Ano. O Custo é praticamente Zero, uma vez que,
como eu disse a Proap tem um Servidor Professor de Educação Física. Bastaria comprar uma Camisetas, calções e pronto.”
André Bezerra – 06/12/2012

“Faltam algumas coisas simples, como espaços de vivência nos blocos A e B.

Os sofás que ficam no hall do Bloco B deveriam fazer parte de todo o campus, é necessário um espaço para a
comunidade relaxar, (por alguns minutos que seja) mais ter um local confortável para tal é importante. Também sinto
falta de um local apropriado para comer, por exemplo, cada cobertura do Bloco A tem uma cozinha para funcionários,
a viabilização de uma cozinha para os alunos seria interessante.”
Davi Ferreira Leite Monteiro – 06/12/2012
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Sem árvores. Ruído acústico elevado. Cheiro do rio desagradável. Transporte publico em lugares perigosos após as o

por do sol. Perigoso trabalhar a noite.Transporte privado(carros) insuficiente e sub-dimensionado pela infraestrutura.
Maquinas de café em pó OFENSIVAS para pais que tem como cartão de visita o melhor café do mundo. Falta de
convênios para moradia de professores visitantes(é serio convidar um professor visitante- ou mais se pensa em um
congresso - para ficar nos motéis ao lado?). O Campus de Santo André deveria ser aberto em outro lugar. Brasileiros
capazes criaram já Campus de alto nível como em São Carlos, Campinas, Natal, Pernambuco, Santa Catarina, Minas e
USP em São Paulo cidade. Coragem de fazer mudança radicais para ter retorno a longo prazo: falta.”
Nunzio – 06/12/2012
“O interesse é o desenvolvimento da região que não tem desenvolvimento como a cidade de São Carlos, a partir da

presença e atuação da universidade; o que se debate é conforto de quem talvez tenha saudade do bom, ou
qualidade de vida para quem está iniciando um processo de desenvolvimento regional, para uma realidade
melhor?”
Gisele Gonçalves – 09/12/2012 (Em resposta ao comentário anterior)
“Acho que o fato de ser quadrimestral dificulta a formação de grupos de amigos na universidade e prejudica as amizades
externas, pois as férias não coincidem com as demais instituições, deixando os alunos isolados.”
Andrei Watanabe – 07/12/2012
“A UFABC nasceu sob esse tripé. Você sugere mudar para semestral depois de seis anos de implantação desse sistema?
Como se daria essa transição? E como faria com as equivalências de créditos?
Nessa etapa para quem pensa que poderia mudar o sistema quadrimestral para semestral está muito enganado. É mais fácil
mudar de universidade do que as bases de uma universidade.”
Alejandro Garcia – 11/12/2012 (Em resposta ao comentário anterior)
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“ Janelas: Os prédios são escuros, cheios de becos e pontos mortos. - Sinalização: Qual é a rota de fuga no caso de um
incêndio? Por que tem tantos pares de portas corta-fogo? - Odores: Os prédios tem péssimos odores por todos os cantos
Sons: Prédios barulhentos com enormes vãos e corredores que propiciam a propagação do som mantendo ruídos constantes
por todo canto. Vazamentos e goteiras constantes; Cores: O prédio é cinza. Quadros de aviso são cinza. Equipamentos são
cinza. As pessoas vão ficando cinzas também. Por dentro e por fora. Talvez esses problemas pertençam a outro tópico. Mas
trabalhar e estudar em galpões escuros e cinza diminui a qualidade de vida de qualquer um. Os cursos de graduação
deveriam ser semestrais. Isso diminuiria o custo de operação da instituição permitindo espaço para planejamento dos
alunos, professores e funcionários, sem necessariamente perder qualidade, conforme alegam muitos que confundem
projeto pedagógico com o formato do período letivo. Sobre os projetos que estão no texto de apoio:
Garagem coberta para bicicletas, com estação de carga para bicicletas elétricas e com vestiário pode atrair mais ciclistas do
que consórcio por ciclovias. Estacionamento? Sinceramente, eu priorizaria conseguir pontos de linhas de ônibus municipais
intermunicipais, rodoviários, trólebus, trem, metrô e quaisquer outros transportes coletivos dentro dos campus do que
ampliar vagas de estacionamento para automóveis. Os motoristas reclamam mais de tudo o tempo todo, mas tenho certeza
de que SEMPRE teremos maior números de pessoas chegando aos campus por meio de transportes coletivos e a
universidade acaba dedicando um esforço muito grande aos carros, talvez até desproporcional.
Quanto às academias, acho que toda a comunidade merece vários espaços assim! O programa de prevenção de DORT/LEER
também faz-se urgente em todos os campus.
Creche para toda a comunidade, aluno, aluna, professor, professora, funcionário e funcionária terceirizado, Técnica
administrativa, técnico administrativo, vizinhança, etc.
Funcionários terceirizados embaixo de Sol e chuva ou escondidos no meio do entulho e ainda de uniformes pretos (no caso
dos seguranças). Isso me envergonha muito. Muito mesmo. Não é porque as pessoas são contratadas terceirizadas que
podem ser tratadas em condições sub-humanas.
Subsídio para terceirizados no Restaurante Universitário.
Algum programa/iniciativa para integrar os terceirizados à universidade com algum incentivo para conhecer melhor a
universidade, a estudar na universidade, a trazer a família para a universidade. Trazê-los para o debate do PDI. Eu quero ver
um dia algum funcionário terceirizado trabalhando como professor da UFABC. E não precisa ser daqui 20 anos.”
Hugo – 07/12/2012
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Concordo com as observações e gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de pensar na qualidade de vida dos nossos
colaboradores terceirizados.
Subsídio para terceirizados no Restaurante Universitário é uma proposta interessantíssima!”
Renata Savoini – 10/12/2012

“Comentário mais pertinente até o momento. Concordo com tudo.”
Mariana – 12/12/2012

“Olá! Sou aluno de mestrado em Biossistemas e como minha formação é em Educação Física minhas ideias para uma

melhor qualidade de vida são em relação ao esporte e ao exercício físico. A UFABC deveria investir mais nessa área do
esporte e do exercício, pois percebo no dia a dia da academia e da pratica esportiva efeitos positivos nas pessoas,
uma vez que passam a se socializar, além dos efeitos positivos do exercício para a saúde das pessoas. Talvez mais
espaços adequados para a pratica e um projeto para a implantação de uma academia no campus é muito
interessante.”
Willian Carvalho Amaral – 07/12/2012
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Eu concordo com as coisas que o Hugo disse. Não concordo só em relação ao sistema semestral/quadrimestral,

porque não vejo isso como um grande fator de alteração na qualidade de vida.
Acrescento ao que ele colocou uma questão que foi levantada por uma outra colega em outra mensagem: O conforto
térmico. O problema é sério.
Exemplos: Trabalho aqui na Catequese na face leste do prédio, de frente para a janela, o que quer dizer que até
aproximadamente umas 11:00 o sol bate direto nas mesas. Temos cortinas e insulfilm, o que alivia um pouco, mas não
evita que o ambiente fique extremamente abafado nos dias de calor.
Trabalhei também em uma outra sala do Bloco A onde o sol não batia diretamente na janela, era uma sala mais fresca
no verão. No inverno, no entanto, havia uma corrente de ar constante que gelava tudo.
Outra sala que eu provavelmente vou trabalhar num futuro próximo fica no Bloco B face Oeste. O que significa que,
apesar dos “brises”, à tarde o sol entra e transforma a sala em um pequeno forno, fato que os colegas que já trabalham
lá confirmam.”
Marcos – 12/12/2012
“

“Faltam sofás, cadeiras, plantas dentro dos blocos, áreas de convivência tanto para os alunos como para os servidores. A
universidade não propicia um ambiente de socialização adequado, é tudo muito amplo, mas só concreto.”
Mara Lucia Almeida Silva – 07/12/2012
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Deveria haver locais para descanso nos blocos da universidade. Muitas pessoas enfrentam jornadas longas de trabalho e transporte e,
quando chegam para comer e se preparar para as aulas, estão exaustas. As mesas da biblioteca e das salas de estudo sempre estão cheias
de “dorminhocos”, que não encontram um local para aquele cochilo revigorante de 20 ou 30 minutos. Isso melhoraria muito a vida de
muitos que dormem poucas horas por dia durante o período de aulas. Além disso, o campus quase não tem vegetação, áreas esportivas e
de lazer. É muito ruim ter que entrar em um campus que às vezes se parece mais com blocos de concreto do que um espaço agradável de
estudos. Falta muito verde, nas áreas externas e internas, e muitas salas sequer têm janelas, o que parece um claustro. O esporte ainda
passa longe: faltam quadras, campos gramados, piscinas e qualquer outro tipo de estrutura digno de uma boa universidade. Espero que as
obras de expansão e do centro esportivo sejam terminadas logo para dar suporte aos alunos que queiram praticar esportes.”
Érico da Silva Cândido – 07/12/0212
“Concordo com os colegas Sandro Rinaldi e o Andrei Watanabe, o regime quadrimestral traz muitos prejuízos ao estudante, não apenas
pelo fato de não coincidir férias de meio de ano, mas também pelo fato do conteúdo ser extremamente “denso” para um período tão
curto. Só para exemplificar: tenho uma filha de 2 anos que sofre de asma, no regime quadrimestral (atual) se ela fica doente posso dizer
“perco” parte do quadrimestre, pois sou obrigado a faltar em algumas aulas (às vezes até em dias de provas), se fosse em um regime
semestral caso houvesse algum contratempo eu teria tempo para recuperar o “tempo perdido”. Contudo, sei também que o regime
semestral traria perda de flexibilidade, o que hoje é um grande lado positivo da universidade. Posto isto sugiro um sistema híbrido, ou seja,
disciplinas obrigatórias, com conteúdo mais denso e/ou com maior taxa de reprovação (com as devidas adequações de carga) sejam
ministradas em regime semestral, enquanto que as disciplinas mais assimiláveis seriam ministradas em um trimestre, detalhando melhor,
em um semestre haveria duas matrículas, uma com as disciplinas de conteúdo mais denso conjuntamente com outras de menor carga e
outra matrícula no meio do semestre para “preencher” as janelas formadas pelo término das disciplinas mais leves, uma vez que as
disciplinas semestrais continuariam até o meio ou final do ano letivo. O melhor dos mundos para o estudante seria o regime semestral,
mas não sendo possível devido ao grande impacto que causaria, acredito que regime híbrido minimizaria o grande estresse à que o aluno
da UFABC está sendo submetido atualmente. Inclusive desta forma os alunos conseguiriam criar maiores laços de amizades, eu sou levado
acreditar que pelo menos 90% dos colegas mal se conhecem, é como uma grande batalha, os “mortos e feridos” (reprovados) são largados
no meio do campo enquanto os “vivos” (aprovados) prosseguem com guerra.
Embora a consulta à comunidade estudantil diz respeito à Qualidade de Vida na UFABC, eu como aluno exponho o meu maior motivo de
estresse na minha vida acadêmica e que afeta e muito a minha vida pessoal e o meu desempenho estudantil, ou seja, calendários
demasiadamente “apertados” que não oferece chance de assimilação adequada do conteúdo.”
Francis Ronie Sá da Silva - 07/12/2012
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Concordo com sua colocação: “é como uma grande batalha, os “mortos e feridos” (reprovados) são largados no meio do
campo enquanto os “vivos” (aprovados) prosseguem com a guerra”. Grandes problemas partem daí e muitos problemas
chegam aí! É tanto causa quanto consequência.”
Fernanda – 09/12/2012

“ QUE PERFEITA ESSA IDÉIA DE SISTEMA HIBRIDO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Gente por favor! Tornem isso real!!!!! Por favor!!!”
Gisele Gonçalves - 09/12/2012
“Acho que todas as matérias podem ser facilmente assimiláveis…. só depende de quem está lecionando. Tem professor que
QUER fazer com que você sinta que não sabe nada, falando de um modo difícil e dando exemplos inimagináveis. Porém tem
outros que falam de um modo simples, que permite o raciocínio dos alunos fluir melhor. Se o curso fosse semestral, na minha
opinião, só teria mais tempo pra confundir os alunos. Acho que o índice de reprovações seria o mesmo. É complicado, mas acho
que o problema das reprovações não é tanto dos alunos nos casos em que 70% da sala reprova, mas do professor. Esse
problema acontece com alguns professores que são ótimos pesquisadores, mas não são tão bons na hora de repassar o
conhecimento.”
Mariana – 12/12/2012

(Os comentários desta página são respostas ao comentário da página anterior)
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“1) O regime quadrimestral, no meu ponto de vista, não tem sido favorável em nenhum aspecto, para alunos, funcionários e
professores.
Por
que
então
não
adotar
o
regime
semestral
ou
anual?
2) Implementação da coleta seletiva (evitando-se misturar os resíduos), com treinamentos para todos os funcionários,
principalmente os terceirizados.”
Lilian C. S. Silva – 07/12/2012

“ O ambiente da UFABC não é para pessoas, sinceramente não sei para quem tipo de ser ele foi projetado. Há deficiência de
janelas, portanto, vivemos sob luzes artificiais, mesmo durante o dia. As janelas também não permitem circulação de ar nos
prédios do campus S. Andre, então ficamos sempre com ar condicionado ligado. Isso é caro, não ecológico e não inteligente. É
comum ver alunos pelos corredores, sentados no chão e aglomerados onde quer que tenha uma tomada disponível. As trancas
magnéticas das portas corta-fogo do Bloco B não funcionam há anos. Em caso de incêndio as portas permanecerão abertas.
Isso alem de perigoso mostra pouco caso com o patrimônio publico, pois as travas existem e não são usadas. O campus é puro
concreto, é uma imensa ilha de calor no verão e um túnel de vento congelante no inverno. Sugiro que o espelho d’agua
projetado seja substituído por um jardim para amenizar um pouco do concreto, do cinza, do sem vida atual. A biblioteca, por
outro lado é um Oasis de vida no deserto da UFABC: tem luz natural, plantas, sofás.”
Christiane Davi – 07/12/2012
“Verdade!!! O piso subsolo da biblioteca virou meu cantinho feliz ADORO!! é de fato o meu oásis no campus! E sim, faltam
plantas, NÃO COQUEIROS… árvores e arbustos de verdade, cheirosos, floridos.. até o corredor do trólebus é mais alegre e
colorido que o campus da UFABC. É só observar…”
Gisele Gonçalves – 09/12/2012 (Em resposta ao comentário anterior)
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Esqueci de comentar que a lista de equipamentos disponíveis, mas não usados, e/ou com problemas constante também
reduzem a qualidade da vida dos frequentadores da UFABC. As catracas só dão problemas. A internet e a energia vivem caindo,
e em alguns horários falta água no bloco A. Os bebedouros para deficientes físicos não foram instalados, e em alguns andares o
banheiro pra deficiente nem funciona. Não há também acessibilidade para o RU (que também é escuro, quente e barulhento).
Bem, o simples fato de ter bebedouro nos banheiros masculino e feminino no bloco B (que são lado a lado) demonstra descaso
com o dinheiro publico. Os assentos sanitários no Bloco A são inadequados, já que as tampas não param abertas o que
dificultam o uso do banheiro, algumas louças também foram instaladas tão rente a parede que não permitem uso. A guarita do
segurança na entrada do Carrefour é desumana, bate muito sol e não tem cobertura alguma. Os trabalhadores da recepção
pelo menos estão protegidos do vento agora, depois da reforma bem feita.”
Christiane Davi – 07/12/2012

“O regime semestral tornaria a vida do estudante mais organizada, bem como dos funcionários e professores da universidade.
Além de tudo, o regime atual além de desumano consome dinheiro público desnecessariamente, o que se vê nos finais de
quadrimestre são salas vazias, ou seja, desperdício de recursos. No regime semestral, haveriam bem menos cancelamentos de
disciplinas e consequentemente salas cheias e melhor aproveitamento de tempo e dinheiro. Não sei de quem foi a ideia de ter
uma universidade com regime quadrimestral, mas com certeza absoluta posso dizer que foi uma péssima ideia, quem pensou
neste regime não está preparado para lidar com pessoas e sim com máquinas.”
Francis Ronie Sá da Silva – 07/12/2012
“Você, assim como todos os professores e funcionários entraram na universidade com ela sendo quadrimestral, por que então
acha justo que ela mude para semestral de uma hora para outra só porquê você acha que não é do agrado das pessoas? Grande
solução para os trancamentos, trancar por 6 meses ao invés de 4.”
Douglas Mangini – 08/12/2012 (Em resposta ao comentário anterior)
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“ Douglas, neste caso a universidade poderia criar algumas regas a respeito dos cancelamentos, como eu comentei, em seis
meses os alunos teriam tempo suficiente para se organizarem, portanto, não seria justificativa permitir os cancelamentos
“desenfreados” da forma como é hoje. Entrei na universidade em 2007, e no começo não havia nem campus, muitas regras
mudaram e tornaram a vida acadêmica mais fácil, portanto, nada pode ser considerando “imutável”, a UFABC tem sido desde o
começo um grande laboratório em que foram testadas inúmeras alternativas de condução de princípios pedagógicos na
instituição, algumas deram certo outras não, as que deram certo permaneceram, as que não deram certo não. Somente para
você ter uma ideia, em 2007 as regras com relação ao jubilamento eram aplicadas após 1 ano de curso e sem possibilidade de
defesa do jubilando. Acredito que a instituição deve se especializar em acolher pessoas e não excluí-las.”
Francis Ronie Sá da Silva – 10/12/2012

“ Douglas, claro que as pessoas entram aqui sabendo quais são as regras e formas de funcionamento da Universidade. Mas isso
não quer dizer que essa regras e formas de funcionamento sejam NECESSARIAMENTE boas e corretas para a comunidade que
está submetida à ela.
A principal função de regras e normas são organizar uma sociedade, uma comunidade. Se essa comunidade se sente
desorganizada por ter que seguir uma regra, acho saudável questionar o quadrimestre (que já se chamou trimestre), assim
como acho saudável se perguntar se semestral é realmente melhor.”
Hugo – 13/12/2012

(as mensagens acima são respostas à mensagem da página anterior)
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MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“ No meu ponto de vista, o grande problema da falta de qualidade de vida na UFABC é o sistema quadrimestral. A longo prazo,
este regime estressa os alunos e, consequentemente, o rendimento cai. As provas ocorrem de 1,5 mês em 1,5 mês
aproximadamente. Acredito que a grande quantidade de matéria num curto período de tempo prejudica a compreensão e o
entendimento da disciplina. Por exemplo, já ouvi alunos dizendo: “quando chegam as primeiras provas, ainda não deu tempo
de entender a primeira parte da matéria. E quando estamos na segunda parte da matéria, compreendemos melhor a primeira
parte, mas a segunda parte ainda estará prejudicada no momento da avaliação”. Regimes inovadores só valem a pena quando
atendem as necessidades da comunidade, porém, quando prejudicam, devem ser reavaliados e alterados. E, sendo assim, o
sistema semestral poderia ser uma ótima solução.”
Giovanna Trevisan – 09/12/2012
“Faltam espaços de vivência comum. A Universidade parece uma grande empresa (com suas catracas) onde a maior parte de
seus alunos entram, assistem as aulas, e vão embora. Sem contar que o prédio de S.A. parece um grande Panóptico. Juntandose a isso a ausência de janelas, de cores ou arte, de espaços onde as pessoas consigam se socializar: nada disso me faz sentir
numa Universidade.
Sempre me espanto com a grande resistência ao sistema quadrimestral. Se fala em alterá-lo, como se o semestre fosse resolver
os problemas da Universidade (como o péssimo sistema de alocação ou matrícula, cancelamento de disciplinas, etc.) ou os
problemas pessoais de cada um (os filhos, as férias dos filhos, as férias dos amigos que não estudam na UFABC). Seriam estes
motivos para alterar-se um formato de período letivo? Creio que não. Poderíamos discutir a viabilidade de alguns cursos serem
ministrados apenas nesse período, mas, para tal, acredito que precisaríamos ao menos vencer essa resistência devido à fatores
que não são o próprio formato. Até porque, é importante lembrar, o quadrimestre não é exclusividade da UFABC e não foi algo
que ali colocaram para diferenciá-la de outras. Entendo principalmente a resistência daqueles que passaram grande parte da
sua vida estudando em semestres – alterar o ritmo abruptamente, é difícil. Ainda assim, continuo não vendo motivos para
abandoná-lo (aliás, dificilmente vejo a possibilidade de continuar a me matricular em disciplinas de meu interesse que não são
do meu curso, no modelo semestral – ou da existência dos B.I.’s – diferenciais da minha formação). Estou no meu segundo ano
do Bacharelado Interdisciplinar e sou completamente favorável ao regime quadrimestral… Algo que PRECISA ser mudado é:
matrículas de milhares de alunos sendo feitas por planilhas de Excel.”
Bruna Ferraz Braga – 09/12/2012
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“Estou indo ano que vem para o Ciência Sem Fronteira e vi que grande maioria das universidades europeias adotam o regime
quadrimestral… acho que a questão dos alunos preferirem semestral é algo cultural… acho mito que seria muito mais
tranquilo…
se queremos uma universidade de ponta, temos que ousar adotando um sistema que é amplamente utilizado em diversas
universidades ao redor do mundo…. esse início difícil para nos ajustarmos ao sistema quadrimestral é o custo que nós pioneiros
teremos que pagar.”
Vinicius Lopes – 09/12/2012

“Me solidarizo com os colegas alunos que trabalham ou trabalhavam e ainda se sacrificam vindo a instituição pois acreditam
que a educação é o melhor caminho. Solidarizo-me também com os que não trabalham mas se empenham ao máximo, dando o
seu melhor, vestindo a camisa da instituição. Falta empatia por parte de alunos e professores. Deixo como proposta:
- Atividades esportivas obrigatórias nas atividades complementares.
- Ampliação do Mestrado profissional. Nem todos os alunos querem ficar até fazer mestrado ou doutorado etc., e isso deve ser
levado em conta ao invés de “dar como opção” estudar em outra instituição (FEI, Mauá etc.). Uma boa universidade deve
fornecer um certo leque de oportunidades também para quem quer trabalhar fora. A pesquisa da Folha mostrou que nenhum
empresário conhece ou indicaria alguém da UFABC. Ao invés de ir contra a indústria, por que não convidá-la para uma
parceria?”
Leandro Souza – 09/12/2012
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“Um aspecto relevante para qualidade de vida é o bom convívio entre os agentes sociais.
Talvez pela proposta pedagógica onde as pessoas de sua classe sempre mudam a cada 3 meses, criam-se contatos muitos
contatos, entretanto superficiais. A semente é plantada mas não floresce.
É comum encontrar no elevador pessoas que já estiveram em seu cotidiano e essas pessoas nem lhe desejarem um bom dia.
Fato que é comum principalmente em cidades grandes. As pessoas se tornam descartáveis.
Por tais fatos é desejável um maior apoio a eventos integrativos que aproximem docentes, discentes e técnicos administrativos.
Os meios para solução deste problema são conhecidos, mas na minha opinião, que de alguém que está na universidade a 5
anos, foram insuficientes, gerando cada vez mais desunião entre as pessoas da universidade, tanto técnicos administrativos,
docentes e discentes.
Existem maneiras simples de se propagar gentilezas, como mensagens dos meios oficiais de comunicação propondo desejar
bom dia para as pessoas, ou ajudar alguém, ou conhecer as pessoas que convivem com você. É uma maneira simples de
melhorar a qualidade de vida e semear na sociedade a empatia e atitudes mais humanas, a final deseja-se formar agentes de
transformação social, por que não incentivar valores positivos?
Entidades discentes que fomentam festas e esportes não são utilizados de maneira ótima para realizar uma melhor integração
entre as pessoas. Unidos chegamos mais rápido aos nossos objetivos!”

Renato Aguiar Castellani – 09/12/2012
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“A meu ver, quem sofre com a qualidade de vida é a galera que trabalha a muitos quilômetros de Santo André. Esse é um
pessoal que pode se queixar da qualidade de vida. Quando me tornei servidor da UFABC, saí do inferno para o céu. Trabalhava
em Moema, um ano inteiro (2010) morto vivo, isso que eu trabalha em uma empresa parceira, que permitia minha entrada
consequentemente saída antecipada do trabalho(16:30). Triste lembrar da ponte orca no terminal Sacomã, e aquela entrada
“tranquila” as 18 horas no trem da Tamanduateí. Então, gostaria que houvesse um esforço de toda comunidade em auxiliar
essa galera no encontro de oportunidade de emprego próximo a UFABC. Eles sofrem e bolsa não resolve pra maioria. Até
tempo pra correr atrás disso falta. (eu descobri o concurso na sorte, e você só percebe depois a gritante diferença no modo de
vida). Quanto à outras questões…
A cor do campus está mudando, (calma galera as arvores não cresceram, e a maquete infelizmente não ajuda já que estão secas
lá também - risos).
Problema de odor é um lugar ou outro mas é verdade, (inclusive na porta do meu laboratório naquele ralo do lava olho,
realmente necessitam-se medidas, eu descarreguei um pinho sol lá e o efeito durou pouco tempo, a solução é um plástico com
durex tapando o ralo). Quanto ao rio só despoluindo ele...
Sistema quadrimestral é a nossa realidade (que eu acho muito promissora).
A sinalização de incêndio realmente não é tão boa. Acredito que esteja relacionado à construção das rampas,
consequentemente outras rotas de evacuação, contudo não se justifica.
A disponibilidade de projetos culturais e esportivos é boa durante a semana, contudo há poucas opções aos finais de semana,
que é o tempo que essa galera que trabalha possui mais livre. Os espaços “sociais” são um pouco descentralizados e escondidos
de forma que acabam atendendo a um público pequeno. Também está meio ruim de opções de happy hour pra galera socializar
e isso é bem importante para a mente. O Sinucão (bar na frente da UFABC não pega porque é caro, e está um pouco
deslocado da saída principal. Acho que ao invés de esperar abrir um bar barato na frente da UFABC, poderia ser usado aquele
espaço ali na frente da cantina do RU, até pra gerar um renda pras entidades. Tendinha… musiquinha ambiente… sucesso
depois de uma aula daquelas. Alias as pessoas estão fazendo isso no tio do dog - risos. Então é isso. Acho que os alunos estão
um pouco inertes mas aos pouco isso vai mudando. Muito importante ressaltar a abertura e o apoio que, no geral, a
universidade disponibiliza, inclusive este canal.”
Eduardo Amaro Campos – 09/12/2012
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“Sobre o regime QUADRIMESTRAL…. Participei do programa SANTANDER/Andifes e passei um semestre na UFPE. Logo,
vivenciei os dois mundos.Minha reflexão sobre esse tema é a seguinte. Creio que existam VANTAGENS e DESVANTAGENS
em ambos os sistemas.
Claro que no regime semestral algumas matérias parecem ser mais bem apresentadas e existe um tempo a mais para
atividades extra-acadêmicas.
CONTUDO, a avaliação constante e o ritmo alucinante que nos é passado no regime quadrimestral também tem suas
vantagens. ELE NOS TORNA MUITO MAIS PREPARADOS. Claro, isso exige DISCIPLINA, SACRÍFICIO e ORGANIZAÇÂO. A
UFABC possui um sistema diferenciado, e claro que isso vai causar incomodo num primeiro momento. Porém, acho
também que esse simples incômodo não é razão suficiente para mudança de tal paradigma.
Outra observação pertinente: vivenciei cursos em regime semestral (Processamento Digital de Sinais), cujo o cronograma
foi praticamente quadrimestral – curso começou em agosto e terminou em novembro. E não tivemos perdas de conteúdo.
De qualquer maneira, uma coisa que SEM DÙVIDA precisa ser repensada se refere a alguns cursos que necessitam
reavaliação do conteúdo apresentado. Isto é, existem disciplinas que mesmo para um período de 6 meses são densas ou
ainda que necessitam de mais tempo para sua completa absorção, assim talvez devessem ser quebradas em duas
matérias, por exemplo.”

Noé Yoitiro – 09/12/2012
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“Gostaria de ver mais árvores e verde apesar das obras. Poderíamos ter uma sala de musculação e exercícios físicos para
tirar o stress, local para lutas marciais, yoga, meditação, com sofás, poltronas para ler, um lugar como um café para bate
papos e meetings reuniões sobre inovações, tecnologia e incubadoras de novas empresas, local para criação novas ideias
de negócios e empreendedorismo tecnológico e etc..e espaços com iluminação natural durante o dia como vemos no MIT,
Stanford, Harvard, Caltech, Georgiatech. E poderíamos ter uma parte da universidade que pudéssemos criar áreas novas
….livre em conjunto com toda a sociedade universitária como vemos nas melhores universidades americanas. Lugares de
inovação como marca registrada de nossa universidade pulsante e jovem……
Falta uma sala ampla onde pudéssemos treinar em Santo André e São Bernardo a opção de fazer startups e incubadoras
em ambiente bem aberto e informal.

Poderíamos ter também Telas interativas, com mapa do campus prédios e informações variadas. Estamos numa
universidade de ponta então vamos ousar , guiar, e criar novidades. Poderíamos implementar esteiras nas rampas
cobertas, criar carrinhos elétricos para disponibilizar a todos no campus, poxa, se engenharia e tecnologia são um dos
carros chefe da universidade, vamos implementar. Outra coisa colocar placas em três línguas português, inglês, e
espanhol. Internacionalizar o campus para atrairmos mentes criativas de todo o globo….. alunos, professores e
pesquisadores.
Outra medida de qualidade de vida é disponibilizar guias de qualidade de vida: nutrição, exercícios físicos e sono;
fazermos a semana da qualidade de vida na UFABC ( ciência, tecnologia a serviço da qualidade de vida das pessoas).O
pessoal todo do campus poderíamos nos reunir e criarmos apps de celulares para promoção da qualidade de vida no
campus……..shows de musica, vídeos, aulas de musculação, exercícios aeróbios, etc. Promoção de esportes no campus
terminar o ginásio de esportes e a piscina - isso seria fantástico, e promover a arte e a ciência - por exemplo, mês de
Leonardo da Vinci, mês de santos Dumont…….poderíamos instigar a todos ………devemos também criar o amor pela
comunidade acadêmica em geral pelo campus como ocorre em Stanford, Harvard, MIT….. arvores brasileiras com flores e
frutos bonitos para aumentar nossa sensação de prazer ao estudar, pesquisar etc.
Usar em todo piso material com cor laranja por exemplo cor de tijolo, com material ecológico…..e com grama misturado.
Isso sim daria mais qualidade de vida isso é fundamental a beleza promove a psique e alegria andam juntos”.
Rodrigo Eberhart – 10/12/2012
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“Já que é pra pensarmos a universidade do futuro …….devemos por arte e engenharia juntas…..chamar os melhores
arquitetos e designers do Brasil e de outros países e criarmos espaços que choquem a nossa percepção para melhor como
Medialab n MIT etc….coisas agradáveis as nossas vistas e que motivem a inovação que e será mola mestra desta
universidade maravilhosa…..UFABC deve pensar no século não na década….devemos vislumbrar o futuro….unir energia
solar (nos postes de luz) e em todos os possíveis locais de utilização ,piezelétrica, tintas que captem a luz e gerem
energias, usar todo o nosso novo know-how em prol de uma diversidade de soluções inteligentes para melhor a qualidade
de vida do campus apostaria todas as minhas fichas numa belíssima academia de musculação e inter convivência, grande
arejada, com vidro, muitas maquinas, que poderíamos até cria-las ao longo dos anos …com esculturas, matérias
tecnológicos, soluções práticas e eficientes, ….de forma inédita no Brasil ………………coisas que irão impactar no Brasil no
Mundo ….ousar é isso que precisamos ……….com nossos valores, nossa cultura, nossos costumes, ousar a qualidade de
vida do campus de forma personalizada fazendo uma grande pesquisa qualitativa sobre o que poderíamos fazer …para
melhorar o campus….que fará parte das nossas vidas criativas, educacional, afetiva, e que queremos um Brasil mais
moderno e inventivo num lugar que promova isso como fez Niemeyer em suas construções, e como podemos criar um
design de interiores que modifique e melhore nossa convivência ….num campus inovador como esse …..acho que como o
grande arquiteto de Chicago Frank Loyd, e Niemeyer apregoavam a construção deve ser humana e muito humana…..e
criar a felicidade nas pessoas ….causar um certo impacto……….ciência,.tecnologia, sociedade e ambiente ….tudo casando
…em harmonia…essa é minha humilde contribuição…….
Eu amo essa universidade como um filho ou filha……e quero contribuir sempre …para seu desenvolvimento…..queria só
ter mais tempo para me dedicar ao curso …..mas isso conseguimos !!!!! Outra coisa é fazer parcerias com grandes
empresas como já temos a Vale, Petrobras, etc . Para termos espaços patrocinados ……..ousar nessas parcerias também
poderá ampliar nossa qualidade de vida e acadêmica ……trazer essas novidades de grandes empresas players mundiais
para patrocinarem novas soluções, criativas soluções de qualidade de vida….podemos e sonhar nos levará mais longe
…….saindo do senso comum …..precisamos inovar nos processos, produtos, na nossa vivencia, enfim criarmos um
laboratório de qualidade de vida, unir a ciência tecnologia, sociedade e ambiente de maneira transversal e inter
disciplinar, BC & T e BC& H, engenharias, neurociências, economia, filosofia, licenciaturas, matemática, biologia, física,
química, nanociência, bioengenharia, para juntos criarmos melhor qualidade de vida no campus e no nosso país ….sermos
termômetros de inovação ………nacional e porque não mundial…….como pais emergente …..que somos ”.
Rodrigo Eberhart – 10/12/2012
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“Eu não sei se encaixa na discussão de qualidade de vida, mas já que estão todos dando sugestões, acho que uma
sugestão legal seria tentar viabilizar acomodações para estudantes e pesquisadores estrangeiros. Isso já acontece em
algumas universidades estrangeiras, um exemplo que dá pra citar é na Alemanha, seriam acomodações exclusivas para
quem vem de fora, acho que seria bom, dado que estamos sempre procurando parcerias internacionais, alunos
intercambistas, etc.
Eu sei que não temos nem para os alunos brasileiros, mas acho que pode ser mais fácil fazer para estrangeiros pelo
número de pessoas e também seria uma estrutura estratégica… (lembrando também que em muitos programas de
intercambio, “para ir um, precisa vir um”)
Também pegando mais um exemplo de universidades estrangeiras, há na Europa muitas universidades, cujos campos
tentam prover tudo que o aluno precisaria quanto a lazer, então, por exemplo, há baladinhas dentro do campus em alguns
dias… acho q seria meio inviável fazer isso em nossos campus, por culpa da falta de espaço, mas não seria nada mal se a
universidade viabilizasse parcerias com as prefeituras e estabelecimentos das cidades, tais quais: barzinhos, baladas, etc,
para que em determinados dias alunos da UFABC tivessem descontos especiais/preferência, etc. Acho que do ponto de
vista econômico também pode ser bom para os estabelecimentos em questão.
Não só, uma vez deram a sugestão (no grupo UFABC do Facebook) de uma lavanderia coletiva nos campus para quem é da
Federal, dessas que você coloca um dinheiro só para manutenção, completamente automatizada para que não precisasse
de muitos funcionários lá toda hora. Era uma ideia incrível e acho que deixaram pra lá (isso porque se bem me lembro já
tinham pensado em muita coisa, como análise dos possíveis gastos, onde comprar as máquinas, estrutura necessária, etc).
Acho que essa ideia melhoraria consideravelmente a qualidade de vida dos alunos e funcionários. E por fim, seria bom se
a universidade tivesse algum programa/parceria com a Associação de Repúblicas ou algo assim para doar bicicletas aos
alunos que moram nas repúblicas, ou pelo menos vendê-las por um preço bem barato, acho também que isso colaboraria
consideravelmente com a melhora da qualidade de vida ufabceana.
Acredito que para melhorar a qualidade de vida, ou seja, a pessoa estar se sentindo bem e “confortável” com a vida
universitária, ter mais energia e disposição para assistir as aulas e frequentar os ambientes dos campus, dá para tomar
medidas indiretas como essas.”
Emersson David Costa Claro do Nascimento - 10/12/2012
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“Caros, quando penso em qualidade de vida, muitas coisas me veem à mente. Entretanto, no cenário atual, acredito que a
questão mais complexa está relacionada à atuação multicâmpus. Todos sabemos que a universidade foi criada com a
premissa da funcionamento em mais de um campus, contudo, é difícil pensar em qualidade de vida tendo que gerenciar
continuamente atividades em diferentes cidades.
Sei que os deslocamentos serão inevitáveis, mas podemos (e devemos) nos esforçar para planejar cenários onde os
deslocamentos sejam minimizados. Isto é, dentro do possível, cada campus deverá ser autossuficiente.
Neste sentido, creio que os gestores da universidade devem envolver mais a comunidade em questões importantes como
a citada, especialmente, divulgando quais são os planos para a operação em dois / três campus (Santo André / SBC /
Sigma) principalmente nos anos de 2013 a 2016, os quais considero o “grande transitório” causado pela ida de cursos que
têm sido oferecidos no Campus Santo André.
Estou à disposição para colaborar com minhas visões de futuro neste processo de planejamento de atuação multicâmpus.”
Fernando Sales – 10/12/2012

“Seria interessante ginástica laboral para os servidores da UFABC, boa parte deles realizam suas atividades sentados. Acho
que começar o dia com uma ginástica iria melhorar bastante.”
Victor Barros – 10/12/2012

23

MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Sinto falta de café da manhã e da tarde no Restaurante Universitário, de mais espaços de vivência, áreas arborizadas, salas de aula
com boa acústica, estacionamento amplo e coberto — o do Carrefour começou a ser pago porque normalmente não tem vaga nem
na rua e os alunos acabavam deixando os carros no estacionamento que deveria ser dos clientes —, salas de teatro e cinema, uma
biblioteca maior, com mais exemplares dos livros adotados em disciplinas obrigatórias.
Também acho que deveria haver algum tipo de preparo didático-pedagógico para os professores. A maioria dos docentes é bacharel,
mestre e doutor em sua área de pesquisa e só aprende a dar aula na prática, quando se depara com uma carga horária obrigatória de
aulas a serem dadas. Acredito que, com uma base ao menos teórica, o professor chega à sala de aula mais bem preparado a lidar
com certas situações, a preparar aulas, a escolher bons exemplos na hora de ensinar este ou aquele assunto etc. Obviamente a
pessoa se aperfeiçoa com o tempo, mas acho que é possível ir mais longe quando já se tem uma base.”

Maiza Hyodo dos Santos – 10/12/2012
“Pensar qualidade de vida envolve, em minha opinião, diversos fatores, como trabalho, família, lazer, estudo, amizades etc. Como
conciliar tudo isso?
Por exemplo, com uma carga horária de trabalho um pouco menor, sobraria mais tempo para praticar atividades físicas, estudar ou
mesmo para o convívio com os amigos. Então, se a UFABC adotar a jornada de 6 horas de trabalho, certamente os servidores terão
uma melhor percepção de qualidade de vida.
Outro aspecto relevante é o cuidado com os filhos durante a jornada de trabalho ou de estudo. A disponibilização de uma creche,
como acontece na USP, por exemplo, deixaria a comunidade mais tranquila enquanto trabalha ou estuda, sabendo que seus filhos
estão bem cuidados.
Atividade física é fundamental para a saúde física e mental das pessoas (Mens sana in corpore sano). A PROAP possui diversos
projetos ligados à atividade física, e estes são muito bons. Destaco a criação de uma academia de musculação, uma iniciativa muito
interessante. Existem outros, como dança, lutas, etc. Poderia haver também convênios, por exemplo, com o SESI, com o SESC, e
mesmo com as prefeituras, por exemplo, para a utilização do complexo esportivo Pedro Dell´Antonia, em Santo André.
Ainda dentro da perspectiva da atividade física, a criação de um curso de Educação Física na UFABC seria um passo importante para a
qualidade de vida na Universidade. Não apenas se estaria criando vagas em ensino público, gratuito e de qualidade nesta área, hoje
praticamente restrita ao ensino particular, em especial considerando a região do ABC, como a interação de alunos e professores nos
campi seria um motor de atividades, projetos, estágios etc., que certamente envolveriam a comunidade acadêmica, e até mesmo o
entorno, com projetos de extensão.”
24
Rafael Rondina – 10/12/2012

MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Concordo com a maioria dos comentários feitos a respeito do campus. O bloco B ainda é melhor iluminado e melhor ventilado e
tem os sofás como espaço de convivência. Também temos a parede central com uma obra de arte, o que ajuda a melhorar bastante
o aspecto do prédio.
Já o bloco A é escuro, com vários “pontos mortos” e muito, muito cinza. Falta algo artístico, falta cor… não basta o chão ser vermelho
para dar cor… As paredes em concreto podiam ser pintadas… Os pilares em concreto e a rampa podiam receber pinturas, grafittes… o
prédio podia começar a ser apropriado, “tomar a cara do estudante da UFABC”. Falta planta, falta luz, falta muito espaço de
convivência. A sala do DCE/Atlética vive abarrotada de gente porque parece ser o único ponto de fuga que alguns estudantes usam
para relaxar.
Concordo com a ideia de que o espelho d’água pode até ser esteticamente bonito, e vai estar dentro do projeto da UFABC e etc., etc.
Mas o local ocupado por ele será um espaço enorme que poderia muito bem ser ocupado por um belo jardim com vários
banquinhos debaixo de árvores para que os estudantes possam ter uma área de convivência maior…
Também falta uma área de descanso onde os estudantes possam se acomodar por 15 a 20 min para tirar um cochilo sim… Conheço
pessoas que fazem jornadas heroicas para trabalhar/estudar/ir a aula e 15 min por dia de cochilo antes de uma aula ajudaria esse
estudante a conseguir estar mais atento às aulas.
Também acredito que os últimos andares de cada bloco deveriam ser melhor aproveitados… Deveriam ter espaços para que os
alunos pudessem trazer comida, esquentar alguma coisa, fazer um lanche da tarde… São espaços enormes praticamente sem
finalidade nenhuma.
Também acho que deveriam ter creches para os filhos de funcionários, alunos… Esse é um conceito que tem sido adotado em muitas
empresas atualmente…
A falta de incentivo aos esportes também é algo gritante… 90% das práticas esportivas realizadas dentro do campus veio de iniciativa
dos alunos, que acabaram achando um “cantinho” para acomodar suas necessidades.
E embora isso não se enquadre na discussão de qualidade de vida, acredito que falta uma maior interação entre a Universidade e a
população local. Afinal, acredito que uma Universidade pública tem por obrigação prestar serviços para a comunidade, certo?”

Saiuri – 11/12/2012
“Gostei muito da sugestão de transformar o espaço do espelho d’água em um jardim com árvores e bancos e espaços de
convivência! Apoiado!”
25
Renata – 12/12/2012
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“Um dos principais problemas enfrentados pela comunidade é o acesso aos Campi pelo transporte público.
Minha sugestão é mostrar esta situação de forma pública a comunidade do ABC e pedir mais linhas de transporte de massa que
possam circular entre os campi tendo linhas com tempos regulares e capacidade de mobilizar não somente os alunos mas qualquer
pessoa que queira fazer esse trajeto.”
Alejandro Garcia – 11/12/2012

“ Para os alunos, um fator determinante na qualidade de vida são as aulas, não tem como escapar. Todo esforço para que se tenha
um ambiente bonito, limpo, seguro e confortável são validos, mas os alunos poderão usufruir muito pouco dessa infraestrutura,
enquanto as cobranças mais básicas da universidade permanecerem desequilibradas.
Pode parecer fora do tema a minha sugestão, mas me parece uma das preocupações que mais afetam a qualidade de vida de alunos:
os compromissos com avaliações.
A tríplice básica da Universidade é Ensino-aprendizagem, extensão e pesquisa. Mas nas disciplinas, as avaliações ocorrem somente
em torno do ensino-aprendizagem. Não dá pra se envolver com mais nada de maneira harmônica. Talvez se a faculdade passasse a
avaliar, em cada disciplina, os alunos nessas 3 frente, de maneira contínua[e não concentrada em 1 semana, como atualmente],
imagino que teríamos melhores resultados e menos stress. Por consequência, mais qualidade de vida.”

José – 11/12/2012
“Parabéns, os programas e projetos estão excelentes! No lugar de sugerir mais programas, sugiro que os que já existem sejam bem
implementados. Mais do que mais programas e projetos, há talvez uma carência de programas e projetos bem estabelecidos,
pensados, organizados e divulgados.”

Aline Cardoso – 11/12/2012
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“Minha sugestão para melhorar a qualidade de vida na UFABC, é disponibilizar um médico/enfermeiro (o que for mais
barato), que faça encaminhamentos para o atendimento no SUS. É complicado para quem não tem convênio de saúde
conseguir atendimento médico.”
L. Silva – 11/12/2012

“ ÁREAS DE CONVIVÊNCIA
É essencial que sejam criadas, especialmente no campus Santo André (pois o SBC está mais estruturado neste sentido)
áreas de convivência para alunos, servidores e visitantes. O campus é extremamente cinza, sem árvores e sem iluminação
natural.
CONFORTO TÉRMICO
Infelizmente, os prédios do campus Santo André foram desenhados sem valorizar iluminação e ventilação natural, o que
resulta em salas de aula escuras, mal ventiladas (e muitas com mal cheiro proveniente dos banheiros que também não
tem janelas). Muito pior é a situação dos servidores e alunos em salas sem ar-condicionado, o que ocorre tanto no
campus quanto no prédio administrativo, na unidade Catequese.
As mesas que ficam voltadas para a janela (meu caso e o de muitos colegas) recebem luz solar direto, durante o dia todo.
Além disso, as salas são extremamente abafadas, sem circulação de ar. O calor nos meses de novembro a março chega a
ser desumano.
Este desconforto térmico influencia diretamente na qualidade de vida dos servidores e, consequentemente, no
rendimento do trabalho.”
Renata Savoini – 12/12/2012
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“Vi os programas elencados no texto, gostei muito, mas acredito que falta uma infraestrutura de suporte ao deslocamento
e ao bem estar. Assim faço três sugestões, que entendo não serem complicadas para serem implementadas e que tem
grande impacto no cotidiano de alunos e professores:
1) Considerando que as alunos e docentes percorrem trechos muito longos em transporte coletivo, caminhando ou
bicicleta, e considerando que muitas vezes saem cedo de casa e ficam até o período noturno (principalmente os alunos
que trabalham e estudam), sugiro que sejam feitos vestiários com chuveiros para alunos e servidores (obs> talvez existam
e não tenho conhecimento).
2) Sugiro que as aulas tenham duração de 50 minutos ou que seja criado um intervalo entre os períodos de 2 ou 3 aulas,
assim como a alteração do término das aulas às 23:00 horas, em especial em SBC, pois compromete o uso do metrô que
encerra ás 24:00, dificultando assim o acesso a esse campus para quem não tem carro e não mora no ABC.
3) A intensificação do transporte coletivo (talvez vans nos horários de menor fluxo) entre SBC e SA. Tanto professores
quanto alunos necessitam se deslocar com frequência entre os campus, para aulas, reuniões, etc, considerando que a
estrutura administrativa central está toda em AS.”
Sandra Irene Momm Schult – 12/12/2012

“A universidade deveria programar a criação de uma pinacoteca, um espaço cultural de exposições de arte e de formação
de um acervo, aberto à comunidade, nos moldes do Museu de Arte Contemporânea da USP.”
José Roberto Tálamo – 12/12/2012
“A implantação da jornada de trabalho de 6 horas para técnicos administrativos permitiria um aumento da qualidade de
vida de todos os servidores, traduzindo-se em motivação para trabalhar, aumentando a produtividade e a qualidade dos
serviços prestados aos alunos. Cabe ressaltar que em seis horas de trabalho é possível produzir em qualquer ramo que
seja, o mesmo que em oito horas e com muito mais eficiência.
A questão das creches para os filhos de servidores e alunos também é um fator de grande impacto na qualidade de vida
da nossa comunidade.”
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“ Na minha opinião, alunos, TAs e docentes sairiam ganhando se houvesse planejamento a longo prazo na UFABC. A
questão das férias e alocação didática teria uma dimensão menor se soubéssemos com antecedência qual seriam nossos
períodos de férias e/ou dias dedicados às aulas. O problema das férias é mais complexo do que simplesmente os alunos
poderem usufruir de férias junto com seus colegas. Atinge de forma importante uma faixa etária um pouco mais velha,
seja de alunos, TAs ou docentes, aqueles que tem filhos. Em quase todo lugar o mês de julho é o mês de férias no país.
Portanto, nossos filhos estão em férias nesse período. Mas nós não. Como resolver isso? Filhos são prioridades e
certamente seu bem estar conta como a maior contribuição à qualidade de vida dos pais. Filhos querem pais presentes e
não lidam bem com a informação “papai ou mamãe tem que trabalhar” pois os papais e mamães de todos os outros
amiguinhos não tem! Além disso, profissionalmente, muitas reuniões científicas acontecem nesse período, justamente
para que o período letivo não seja prejudicado. Enquanto todos os meus colegas docentes de outras universidades estão
livres para realizar congressos, simpósios, encontros, colaborações, em julho, eu não estou! Os recessos que temos em
geral em abril e setembro são inúteis como períodos de férias ou de descanso, pois na prática, como todos estão
trabalhando, continuamos trabalhando. Isso quer dizer que alunos, TAs e docentes da UFABC acabam, na prática, isolados
e trabalhando mais que os colegas de outras instituições – isso resulta em queda de rendimento e certamente em queda
na qualidade de vida.
Outra questão importante, nesse caso mais diretamente ligada aos docentes, diz respeito a alocação didática. A impressão
que temos é que a todo quadrimestre precisamos reiniciar os trabalhos de alocação. Não consigo entender que não exista
uma maneira de facilitar o processo de determinação de dias e horários das turmas de modo que seja possível saber
desde sempre qual é o dia e horário de determinada disciplina. Uso sempre esse exemplo: na USP sei que a disciplina
Vertebrados é ministrada no segundo semestre, às quartas e quinta á noite no noturno e às quintas o dia todo no diurno.
Pronto. Se eu for professora dessa disciplina em 2020, sei que minhas quartas e quintas feiras estarão comprometidas.
Aqui na UFABC, a cada 4 meses temos uma surpresa. Parece besteria, mas essa falta de planejamento impede a
determinação de rotinas que podem aumentar muito nosso rendimento. Por exemplo, como docente, preciso trabalhar 40
horas semanais, mas tenho liberdade para distribuir as horas de trabalho como quiser. Portanto, exemplificando, posso
escolher o dia do rodízio do meu carro como o dia que trabalho em casa, dou banho no cachorro, faço inglês e acompanho
a faxina. Isso é totalmente possível, pois no quadrimestre X minhas disciplinas estão distribuídas na segunda, quarta e
quinta. “ (continua)
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(continuação) “Quatro meses depois, tenho o azar de ter todos os horários das disciplinas que poderia ministrar
distribuídos às terças. E agora? Preciso mudar o dia da faxineira, cancelo o inglês, faço meu bebê acordar muito mais cedo
para ir para a escolinha pois é rodízio do meu carro, preciso pedir favor para alguém buscá-la na escola e o cachorro fica
fedido por falta de horário na petshop. Quando conseguir organizar isso, se tiver sorte e não perder a faxineira, o
quadrimestre está acabando e pode ser, que tenha que mudar tudo de novo!!!! Acabou minha qualidade de vida!
Do ponto de vista dos alunos, como não sabem qual o horário das disciplinas que pretendem cursar, não conseguem se
planejar se não estiverem seguindo o quadrimestre ideal. Correm o risco de adiar disciplinas e no quadrimestre seguinte
não conseguir cursá-las não porque não há vagas ou porque não estarão sendo oferecidas, mas porque o horário
sobrepõe com outras disciplinas importantes que deixou para cursar. Isso não contribui para a qualidade de vida dos
alunos. Se estamos ouvindo dos alunos que a UFABC exige demais e, embora nossas notas estejam ótimas no MEC, quase
nenhum aluno consegue se formar no prazo, alguma coisa está errada. Quantos alunos me procuram frustrados e
pensando em desistir, simplesmente por não conseguir acompanhar a dinâmica do BCT? Qualidade de vida é cursar uma
boa universidade, dedicar-se, mas também ter tempo para realizar atividades físicas e curtir a família.
Planejamento a longo prazo. É disso que precisamos.”

Vanessa Kruth Verdade – 12/12/2012

“Melhores salas para se trabalhar e distante dos laboratórios. Hoje temos salas pequenas, mal ventiladas e sem luz solar.”
Elza Ferrari – 12/12/2012
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“Bom poderia utilizar as paredes externas dos prédios para ações artísticas, com obras já conhecidas, ou através de
concursos na comunidade acadêmica e comunidade, privilegiando algum tema de relevância no momento, como século
XXI , paz, educação, Brasil, solidariedade, universidade, sei lá, a obra vencedora poderia ficar ocupando o espaço por um
tempo até outro concurso, ou que sua relevância ou atualidade/necessidade fique ultrapassada, pode ser pintado se for
apropriado, ou banner, para isso é preciso de disponibilização financeira, ajudaria a humanizar a UFABC e abrir o dialogo
com a rua, o espaço também pode ser melhor utilizado para comunicar eventos em que a comunidade é convidada,
anunciar e apoiar campanhas nacionais, estaduais ou municipais, etc., outra opção e a universidade ajudar o DCE e Axis a
realizar eventos culturais e sociais que possuam maior adesão da comunidade acadêmica como um todo e maior
integração com moradores da região, como festa junina, carnaval, comemorações e feriados nacionais e estaduais, com
movimentos diversos da região que apresentem suas expressões artísticas, ou vendam seus produtos, fortalecendo a
economia solidária da região. ah também apoio criação de academia, obs: a sugestão é para os dois campus,
principalmente São Bernardo que precisa, ao meu ver, de maior gás. Outra sugestão muito importante é criar um palco
externo, um espaço democrático, de modo que grupos internos e externos da comunidade acadêmica possam apresentar
suas artes e manifestações políticas, artísticas, filosóficas, ou mais.”
Gilmar Farias Pimentel – 12/12/2012
“Seria ótimo se os docentes não tivessem que fazer montes de trabalho burocrático e administrativo.”
“Regular os emails enviados para o grupo. Sou bombardeado por dezenas de mensagens irritantes ou de conteúdo
desnecessário todos os dias.”

Luis Francisco Ciscato – 12/12/2012

“Conforme já apontado por alguns colegas, para nós – TAs – a redução da jornada de trabalho [30 horas semanais] é uma
das iniciativas que mais terão impacto no que chamamos de “Qualidade de vida”. No mais, tanto as ações previstas no
texto de subsídio quanto as sugeridas aqui no fórum, são muito bem vindas!”

Thiago Sales Barbosa – 12/12/2012
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“É preciso supervisionar com maior seriedade os serviços prestados pelo Ru. Higiene, quantidade e qualidade da comida oferecida,
apuração dos casos de intoxicação alimentar. Os servidores precisam de um espaço de lazer, onde possa passar por alguns minutos
do horário do almoço, pois como não temos, comemos e voltamos a trabalhar, é a única opção. Melhorar o serviço de internet que é
muito fraco. Consertar as capelas de exaustão dos laboratórios do bloco Alfa. Instalação de aparelhos de ar condicionado em todas
as salas de aula.”
Cristiane Oliveira de Souza

“ Inicialmente, se existe uma coisa que não existe nessa faculdade para quem tem que trabalhar / estagiar e estudar é
qualidade de vida, o sistema quadrimestral é demasiadamente estressante para um aluno que só estuda na universidade,
para aqueles que tem outras atividades, é um ato heroico. Quase não se tem sofás, no qual se pode chegar e sentar para
descansar nem que sejam 15 minutos. As vezes percorremos distâncias absurdas para chegar do trabalho a faculdade por
meio de transportes públicos, num Sol escaldante, no qual você chega sem forças, e por morar longe da faculdade, não
pode nem sequer passar na sua casa para tomar um banho, e é obrigado a ficar ali estudando se sentindo mal consigo
mesmo, pois não há um chuveiro.
Vejo a Universidade REPLETA de armários, todos vazios em sua grande maioria, e os alunos com mochilas pesadíssimas de
livros, porque não podem deixar o material no armário durante a noite. Deveria ser repensado, pois não faltam armários
na universidade. Ou propor uma nova estratégia, como poder usar livremente os armários dos andares principais, e não
poder deixar material naqueles que possuem laboratórios próximos e que não se pode adentrar de mochila.
Acho bem legal também a ideia do espelho da água, mas eu preferia que ali fosse feita uma área com árvores e bancos, ou
um jardim, ficaria bonito da mesma forma, porém o espaço seria melhor aproveitado pela comunidade.
Concordo com a criação de creches, pois isso é importante em qualquer empresa, seja ela pública ou privada.
Principalmente, concordo que devemos dar atenção a práticas esportivas, pois elas influenciam significativamente na
qualidade de vida da população”

Ariane – 13/12/2012
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“Mais umas sugestões: acho que as disciplinas obrigatórias já não representam a base para todos os cursos vejo, não estão
mantendo mais a liberdade de fazer matérias diversas.Vejo que se deveria voltar a ideia de se fazer realmente um conjunto de
disciplinas livres e melhorar as obrigatórias , com liberdade para cursar as matérias e disciplinas, sem regras estressantes, e além
disso, vejo também no futuro próximo a possibilidade de se ter uma livraria, um café, lanchonete, e outros serviços; banheiros com
chuveiro; prioridade nas obras do parque esportivo e anfiteatro e biblioteca do bloco C, além de retirar as divisórias das janelas
permitindo a entrada de luz solar com janelas basculantes.
Outra sugestão: ao visitar a Universidade da Flórida e pegar aulas on line MIT, Stanford, Harvard e outras nossas lousas são
ultrapassadas; nosso angulo de projeção dos data shows foram mal dimensionador deveria ter dois data shows por sala; já que
temos como meta a inovação em ciência e tecnologia, vejo uma melhoria nessa ergonomia dos elementos de sala, para melhorar
ainda mais nossa qualidade, e passou da hora das aulas serem gravadas em HD e transmitidas pela WEB.
Outra sugestão quanto a infraestrutura: temos poucas tomadas de energia no campus, o que dificulta o uso de eletrônicos.
Passou da hora de termos telões nas paredes, lugares para sentar e descansar confortáveis, muita grama e verde, e repito, uma
maior liberdade acadêmica nas matérias obrigatórias, livres e optativas sem burocracias .”
Rodrigo Eberhart Musaio Somma – 13/12/2012
“Só para reforçar o que muitos disseram:
1) O Bloco A é uma aberração arquitetônica; puro concreto, ausência de janelas e mau cheiro; em alguns banheiros é possível ter
náuseas com o tanto que o cheiro é ruim…. infelizmente não tenho soluções viáveis, a não ser a questão dos sofás (que faltam)….
2) Os espelhos d’água devem ser transformados em jardins com grama e banquinhos… espaços de convivência… aquele espaço entre
os Blocos A e B tem muito potencial para ser um ótimo espaço (uma pracinha) de convivência….
3) Substituição daqueles coqueiros por árvores de verdade…. se possível, que se transplante árvores relativamente grandes, porque
será complicado esperar 30 anos por sombras viáveis…. como já disseram, no inverno o campus SA é um túnel de vento, e no verão é
uma ilha de calor…
4) Aproveitem, e nesses espaços que ainda não foram construídos, ao invés de pensar em concreto, vamos pensar em gramados…
muitos gramados, arbustos, e afins…. aquela árvore que dá uma ótima sombra (aquela ali da Santa Adélia, em frente ao espaço onde
era a antiga biblioteca e antigo espaço de convivência) poderia ser o centro de uma praça… de um gramadão… ela deve ser
preservada e valorizada!!!”
Leonel Sampaio – 13/12/2012
33

MURAL DE CONTRIBUIÇÕES
“Locais para descanso são essenciais em qualquer lugar onde o nível de estresse e tensão é grande. Na UFABC não é
diferente. Se tratando de qualidade de vida uma universidade não ter árvores que garantam alguma sombra, além de
quebrar o cinza predominante na UFABC é complicado. Faltam locais para bater um papo, para convivência dos alunos ao
ar livre, que não seja só o DCE ou as partes internas da universidade.
Outro ponto são os lixos que ficam em frente a entrada dos blocos, talvez pudessem ser colocados mais unidades,
incluindo bituqueiras para os fumantes.”
Aramis Horvath Gomes – 13/12/2012

“Infelizmente, não acredito que haja uma interação, efetiva, da UFABC com sua comunidade neste ou em outros aspectos,
visto que as decisões não são tomadas de forma paritária. Refletir sobre qualidade de vida (QV) é uma tarefa complicada
para qualquer gestor, visto que este tema se relaciona com as preferências individuais que precisam ser tratadas como
coletivas, para que se criem diretrizes. Esta consulta pública é um bom começo, mas é mínimo, pois as opiniões aqui
colocadas ainda são apenas opiniões. Sendo assim, acredito que a Universidade deva realizar um plebiscito sobre esta
questão e deixar a comunidade decidir sobre “jardim ou espelho d’água”, “cinza ou amarelo”, bem como se a execução do
projeto pedagógico se dá melhor quadrimestral ou semestralmente, etc. Outras questões, contudo, não podemos
confundir com diretrizes para uma melhor QV, como climatização do ambiente de trabalho, diminuição de ruído e odores;
isto é direito do trabalhador por condições de trabalho, e a Universidade precisa se corrigir, adequando-se a lei. Bom, mas
esta é uma questão política que, infelizmente, não está dada quando alguns tem mais direito a voz (e ao voto) que outros.
Para acabar, registro concordância quanto a melhores condições de tratamento aos terceirizados e com todos os
apontamentos do colega Leonel. Obrigada.”
Roberta Kelly A. Gomes - 13/12/2012
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“Qualidade de vida implica numa instituição que valorize as pessoas! Infelizmente vejo uma política que parece privilegiar
apenas: o que as pessoas produzem, quanto produzem, as notas que tiram. De fato não temos espaço de vivência
tampouco ações que fomentem a integração entre as pessoas (e não esporadicamente, mas no cotidiano.)
Pra mim o maior problema não é o sistema quadrimestral em si, mas “disciplinas semestrais” que são disfarçadas para
esse nosso sistema. Assino embaixo na proposta de discutir um sistema híbrido.”

Gabriel Camargo - 13/12/2012
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