
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

Pró-Reitoria de Pesquisa 
 

1/2 

Av. dos Estados, 5001 · Santa Terezinha · Santo André - SP · CEP 09210-580 

Bloco L · 3º andar · Fone: (11) 3356.7614 

propes@ufabc.edu.br 

POLÍTICA DE INCORPORAÇÃO DE PESQUISADOR RESPONSÁVEL 
AOS QUADROS DA UFABC PARA FINS INSTITUCIONAIS 

 

A Universidade Federal do ABC (UFABC) foi criada por lei sancionada pelo Presidente da República, 

e publicada no Diário Oficial da União em 27 de julho de 2005, com o nº 11.145, e datada de 26 de 

julho de 2005. 

O Projeto Acadêmico da UFABC procura levar em conta as rápidas mudanças no campo da ciência 

e tecnologia, propondo uma matriz interdisciplinar e multidisciplinar caracterizada pela 

intersecção de várias áreas do conhecimento científico e tecnológico. O projeto da universidade 

ressalta a importância de uma formação científica e tecnológica integral, tendo como meta a 

criação de um ambiente acadêmico favorável ao desenvolvimento de soluções para problemas 

regionais e nacionais por meio de cooperação com as demais instituições de ensino e pesquisa, 

bem como com diversas instâncias do setor produtivo, principalmente o industrial. 

Assim como nas demais universidades federais, a política de contratação da UFABC abrange a 

realização de concursos, por meio de editais que recebem ampla divulgação após devidamente 

aprovados em diferentes colegiados e também pela Procuradoria Federal junto à universidade. 

Tais editais visam realizar contratações que atendam do melhor modo possível às necessidades da 

Universidade no tocante à interação entre Ensino, Pesquisa-Inovação e Extensão, e dado o seu 

projeto inter- e multidisciplinar. 

No entendimento da instituição, indivíduos com experiência e sucesso na gestão de projetos como 

os da Chamada Geração da FAPESP contam com um diferencial que amplia significativamente a 

possibilidade de aprovação em concursos. 

Importante destacar que a Pró-Reitoria de Pesquisa da UFABC oferece o programa Pesquisador 

Colaborador (PC), normatizado pela Resolução ConsUni nº 201, e voltado ao fomento da pesquisa 

científica e tecnológica na Universidade, viabilizando a contribuição de colaboradores externos, 

pós-doutorandos, jovens pesquisadores, discentes em intercâmbio, pesquisadores visitantes e 

outros. 

https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resolucao_consuni_201_-_estabelece_normas_para_o_programa_pesquisador_colaborador_da_ufabc_revoga_e_substitui_as_resolucoes_153_154.pdf
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O programa PC possibilita ao pesquisador em nível de Pós-Doutorado o desenvolvimento de 

atividades de ensino no nível da Graduação, bem como orientação e avaliação de projetos de 

Iniciação Científica, o que contribui de forma bastante expressiva para a sua formação. 

A integração do pesquisador externo ao programa PC também possibilita a ele conhecer melhor o 

Projeto Acadêmico da instituição, bem como uma aproximação com as áreas de ensino, pesquisa e 

extensão da Universidade, o que certamente caracteriza um diferencial como candidato aos 

concursos da UFABC para seleção de docentes. 

 

 

 

 

 

WAGNER ALVES CARVALHO 
Pró-Reitor de Pesquisa - UFABC 


		2022-07-27T14:30:48-0300
	WAGNER ALVES CARVALHO:06597306856




