
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 
14 e 15 de Junho de 2018 - Campus Santo André da UFABC 

 
PROGRAMAÇÃO*  
(atualizado em 23.05.18) 

 
14/06, quinta-feira 
 

09h Abertura oficial do evento: fala das autoridades presentes (Reitoria, ProEC e 
SEFIC-MinC) 
10h30min Intervalo para café 
11h Mesa 01: “Desafios, perspectivas e inovações da programação cultural no           
âmbito das Universidades: perspectivas”.  
12h40min Saída para o almoço 
14h Mesa 02: “Melhores práticas: compartilhamento de formatos de gestão e 
trabalho das IES”  
16h Intervalo para café 
16h20min Início dos trabalhos dos GT’s  
18h Saída para o jantar e/ou retorno ao hotel 
19h Programação paralela opcional: IV Congresso de Extensão e Cultura da 
UFABC - Palestra de abertura do evento: “Questões para a Extensão” – Prof. Pedro 
Demo  
 
 
15/06, sexta-feira 
 

08h20min Programação paralela opcional: IV Congresso de Extensão e Cultura da 
UFABC - Premiação dos melhores trabalhos de Extensão e Cultura do ano de  2017 
09h Retomada dos GT’s  
10h30min Intervalo para café 
11h Retomada dos GT’s  
12h30min Almoço 
14h  Apresentação coletiva da síntese dos GT’s 
16h Intervalo para café 
16h30min Redação final para o ENECULT 2018 e assinatura do documento 
18h às 18h30min Encerramento oficial do evento 
 
*A programação do evento poderá sofrer alterações até a primeira semana de junho. Caso ocorram               
mudanças, serão comunicadas via e-mail. 
 
 

http://eventos.ufabc.edu.br/conexao/programacao
http://eventos.ufabc.edu.br/conexao/programacao
http://eventos.ufabc.edu.br/conexao/programacao
http://eventos.ufabc.edu.br/conexao/images/programa%C3%A7%C3%A3o/Ensaio_02-_Conhecimento_autorrenovador.pdf


 

 
 
 
 

 
DINÂMICAS DO GTs 

 
Objetivo dos GTs 
 

Os GTs terão como objetivo levantar as principais informações técnicas, legais e            
institucionais que vão embasar a redação de um documento norteador com demandas das             
IES no tema trabalhado pelo GT. 
 
Estrutura física 
 
As salas disponibilizadas para os grupos terão internet e computadores à disposição para             
pesquisas, além da presença de um/a integrante da equipe de organização do Fórum, para              
apoio técnico. 
 
Formação dos GTs 
 

● 01 Mediador(a)/Líder: deverá levantar documentos prévios relacionados ao tema do          
GT, conduzir as discussões do grupo e mediar as sínteses do GT. O nome será               
indicado pela UFABC. 

 
● 01 Secretário(a): responsável por registrar as propostas e secretariar o GT, redigindo            

o documento síntese a ser apresentado no dia 15.06. 
 

● 01 TA da UFABC: na medida do possível, a equipe organizadora do Fórum também              
indicará um(a) técnico(a)-adminstrativa da UFABC que atue em uma área          
relacionada ao tema, com a finalidade de dirimir dúvidas ou fornecer orientações            
pertinentes. O nome será indicado pela UFABC. 

 
 

● Participantes: número livre de inscritos(as) 
 
 
  



 

INDICAÇÃO DE HOTÉIS 
Os estabelecimentos abaixo forneceram as cotações especialmente para os/as         

participantes do 1º Fórum de Gestão Cultural das IES Sudeste. Ao efetuar sua reserva, cite               
o nome do nosso evento.  

Hotel Diária Tipo de 
Quarto 

Café da 
Manhã 

Estacionamento Contatos 

HOTEL BLUE TREE 
TOWERS  

Tarifa 1 - 
R$159 + 
5%ISS 

Suite Junior 
(Single ou 
Double) 

Cortesia 
R$20 (diária das 

12h às 12h) 

www.bluetree.com.br/ 

Endereço: Av. Portugal, 1464 - 
Vila Bastos, Santo André - SP 

CEP 09041-320 

Telefone: (11) 2199-7000 

HOTEL BLUE TREE 
TOWERS  

Tarifa 2 - 
R$179 + 
5%ISS 

Suite Premier 
(Single ou 
Double) 

Cortesia R$20 (diária das 
12h às 12h) 

www.bluetree.com.br/ 

Endereço: Av. Portugal, 1464 - 
Vila Bastos, Santo André - SP 

CEP  09041-320 

Telefone: (11) 2199-7000 

HOTEL PLAZA 
MAYOR 

R$169 + 
5%ISS 

Single e Duplo 
Incluso + 

Wifi + Área 
de Lazer 

- 

https://hotelplazamayor.com.br/ 

Endereço: R. Cel. Fernando 
Prestes, 278 - Centro, Santo 

André - SP 

CEP 09020-110 

Telefone: (11) 3629-6900 

 
SUGESTÕES DE LOCAIS PARA ALIMENTAÇÃO 

 
Como primeira opção de local para refeição durante o Fórum, a equipe organizadora             

indica o Restaurante Universitário da UFABC, ao preço de R$ 11,56 (pagamento somente             
em dinheiro). Para mais informações sobre o RU da UFABC, acesse este link:  
 

Durante os dias do evento, a equipe da UFABC indicará outras opções de             
alimentação próximos à Universidade, em condições e preços variados. O preço médio das             
refeições da região é de R$45/kg. 

 
COMO CHEGAR ATÉ A UFABC? 

 
LOCALIZAÇÃO 

Clique aqui para ver a localização da UFABC campus Santo André. 
 

AEROPORTO 
O aeroporto mais próximo é o Aeroporto de Congonhas, que fica a            

aproximadamente 50 minutos do campus de Santo André (deslocamento via carro).  
Visualize a rota neste link. 
 

http://www.bluetree.com.br/
https://www.google.com.br/search?hotel_dates=2018-05-10,2018-05-11&site=async/lcl_akp&q=blue+tree+towers+santo+andre+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKsoy6rKM9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwE3NPiiLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwih5fybkefaAhWMg5AKHVk5AkQQ6BMwBHoECAEQGQ
https://www.google.com.br/search?hotel_dates=2018-05-10,2018-05-11&site=async/lcl_akp&q=blue+tree+towers+santo+andre+telefone&sa=X&ved=2ahUKEwih5fybkefaAhWMg5AKHVk5AkQQ6BMwBXoECAEQHA
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1RQEB_enBR617BR617&hotel_dates=2018-05-10%2C2018-05-11&rlla=0&tbm=lcl&ei=Fb3pWqrRBIGswgTlmL6IAw&hotel_occupancy=&q=HOTEL+blue+tree+santo+andre&oq=HOTEL+blue+tree+santo+andre&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30k1l2.26315.31505.0.31627.23.18.0.4.4.0.178.1933.8j9.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.21.1954...0i67k1j0i131k1.0.jd_PXMgHncM#
http://www.bluetree.com.br/
https://www.google.com.br/search?hotel_dates=2018-05-10,2018-05-11&site=async/lcl_akp&q=blue+tree+towers+santo+andre+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LKsoy6rKM9eSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwE3NPiiLgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwih5fybkefaAhWMg5AKHVk5AkQQ6BMwBHoECAEQGQ
https://www.google.com.br/search?hotel_dates=2018-05-10,2018-05-11&site=async/lcl_akp&q=blue+tree+towers+santo+andre+telefone&sa=X&ved=2ahUKEwih5fybkefaAhWMg5AKHVk5AkQQ6BMwBXoECAEQHA
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1RQEB_enBR617BR617&hotel_dates=2018-05-10%2C2018-05-11&rlla=0&tbm=lcl&ei=Fb3pWqrRBIGswgTlmL6IAw&hotel_occupancy=&q=HOTEL+blue+tree+santo+andre&oq=HOTEL+blue+tree+santo+andre&gs_l=psy-ab.3..0l2j0i22i30k1l2.26315.31505.0.31627.23.18.0.4.4.0.178.1933.8j9.17.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.21.1954...0i67k1j0i131k1.0.jd_PXMgHncM#
https://hotelplazamayor.com.br/
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1RQEB_enBR617BR617&q=hotel+plaza+mayor+vila+assun%C3%A7%C3%A3o+endere%C3%A7o&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDcxNSssyNCSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFKdubSLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiV3O6SkufaAhXIH5AKHVF4BEkQ6BMI-QEwFg
https://www.google.com.br/search?rlz=1C1RQEB_enBR617BR617&q=hotel+plaza+mayor+vila+assun%C3%A7%C3%A3o+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwiV3O6SkufaAhXIH5AKHVF4BEkQ6BMI_AEwFw
https://www.google.com.br/search?q=HOTEL+PLAZA+MAYOR&rlz=1C1RQEB_enBR617BR617&oq=HOTEL+PLAZA+MAYOR&aqs=chrome..69i57j0l5.423j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8#
http://proap.ufabc.edu.br/nutricao-e-restaurantes-universitarios/precos-e-acesso
http://www.ufabc.edu.br/a-ufabc/campi/santo-andre
https://maps.app.goo.gl/?link=https://goo.gl/maps/zTHSkfDMqoK2?utm_source%3Dapp-invite%26mt%3D8%26pt%3D9008%26utm_medium%3DSIMPLE%26utm_campaign%3Ds2e-ai%26ct%3Ds2e-ai&apn=com.google.android.apps.maps&amv=703000000&isi=585027354&ibi=com.google.Maps&ius=comgooglemapsurl&utm_source=app-invite&mt=8&pt=9008&utm_medium=SIMPLE&utm_campaign=s2e-ai&ct=s2e-ai&invitation_id=493454522602-5c7264b3-09f8-4d42-a3e3-744c308258a9


 

TRANSPORTE PÚBLICO  
Para os/as participantes da cidade de São Paulo que utilizarão transporte público, o             

acesso pode ser feito via metrô (Estação Tamanduateí - Linha Verde), fazendo conexão             
para o trem da CPTM (Linha 10 Turquesa - Sentido Rio Grande da Serra. Descer na                
estação Pref. Celso Daniel/ Santo André) .  

Da estação do trem Pref. Celso Daniel/ Santo André, há um ponto de parada de               
fretados que levam até o campus da UFABC (verifique mais informações neste link).             
Identifique-se como participante do evento para utilizar o fretado gratuitamente.  
APLICATIVOS  

Na cidade de Santo André, os aplicativos Uber, 99Táxi e Cabify funcionam            
normalmente. 

 
VEÍCULO PRÓPRIO OU VEÍCULO OFICIAL 

As/os participantes que vierem com veículo oficial ou com veículo próprio deverão            
informar os dados do veículo (placa e modelo) para o email: cultura.proec@ufabc.edu.br até             
dois dias antes do evento, para liberação da entrada no campus.  

 
CONTATOS DA EQUIPE ORGANIZADORA 

 
● e-mail: cultura.proec@ufabc.edu.br 
● Gabriela Maruno - (11) 4996.7922 / (11) 9.9528.8496 
● Elias Tavares - (11) 4996.7922 / (11) 9.8068.1221 
● Marcelo Schiavo - (11) 4996.7921 / (11) 9.7222.1504 
● Caroline Silvério - (11) 2323.6212 
● Ana Carolina Fernandes - (11) 4996.7926 

http://www.ufabc.edu.br/images/servicos/linhas_fretado/01-06-16_transporte-interunidades_indicacao-de-pontos.pdf
mailto:cultura.proec@ufabc.edu.br

