
INSTITUTO UBAM DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO BRASIL

O Instituto UBAM de Educação e Cultura do Brasil  foi criado em 02 de Janeiro de
2018,  como  importante  ferramenta  para  difundir  a  educação,  a  capacitação
profissional  e  funcional  pública,  a  valorização  da  cultura,  dos  movimentos  e
manifestações culturais nos municípios brasileiros. 

Como agente promotor da educação em altas escalas, objetivando marcar presença
em todas as cidades brasileiras, o Instituto UBAM surge como facilitador dos recursos
humanos,  materiais  e instrumentais  para a formação profissional  de nível  médio e
universitário, abrindo espaços para todas as classes sociais, objetivando oportunizar a
institucionalização também das universidades municipais,  que serão criadas, com a
devida autorização do Ministério da Educação, a fim de atender estudantes da rede
municipal de ensino,  com os mais diversos cursos de formação superior,  nas mais
importantes áreas de atuação, devido a falta de vagas na rede estadual e federal,
impossibilitando a formação dos mais carentes, dos que moram na zona rural, muitos
dos quais se deslocam mais de 100 quilômetros para o acesso universitário. 

A Universidade Municipal, proposta do Instituto UBAM, será um divisor de águas, na
institucionalização de políticas públicas em prol das famílias mais necessitadas, cujos
filhos tentam, a todo custo, uma vaga na universidade, deixando assim uma imensa
lacuna na demanda por profissionais na saúde, na área jurídica, no magistério e outras
áreas de atuação no país. 

O Instituto UBAM de Educação e Cultura do Brasil disponibilizará a educação superior
através de curso de extensão, ensino de jovens e adultos (EJA), graduação e pós-
graduação,  convalidações,  cursos  de  ensino  a  distância  (EAD),  on-line  e  off-line,
treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos através de cursos, congressos,
seminários,  conferências  e  demais  atividades  congêneres,  inclusive  utilizando  os
meios  de comunicação  em sistemas de educação à  distância,  observada a forma
complementar de participação das organizações qualificadas.

Além  destes  e  outros  objetivos,  a  promoção  da  ética,  da  paz,  da  cidadania,  dos
direitos  humanos,  da  democracia  e  de  outros  valores  universais,  a  promoção  de
direitos estabelecidos  e a construção de novos direitos,  a concepção,  promoção e
realização de projetos, eventos, pesquisas e consultorias nas áreas técnico-científicas,
culturais, sociais, esportivas, comunitárias e ambientais, incluindo em responsabilidade
social. O estímulo à consolidação de uma sociedade mais justa, democrática, ética e
pacífica,  incentivando  o  pleno  exercício  da  cidadania,  dos  direitos  humanos,  da
democracia e outros valores universais, favorecendo, sobretudo, a inclusão social e o
desenvolvimento sustentável. 

A criação, organização, manutenção e ampliação de bibliotecas, museus, arquivos e
outras instituições culturais, bem como de suas coleções e acervos.
A organização de congressos, eventos, feiras, seminários, produção de programas e
afins.

A promoção da defesa do meio ambiente e elaboração do Plano Municipal e Estadual
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, além de execução de projetos afins.
Apoio a projetos, redes e parcerias brasileiras e internacionais, já existentes, em suas
áreas  de  atuação,  através  do  desenvolvimento  de  ações  coletivas  de  apoio  às
entidades que atuam nestas áreas.

A promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico e a
promoção do desporto, inclusive com a realização de projetos culturais e esportivos



enquadrados, ou não, nas leis federais, estaduais e municipais de incentivo à cultura e
ao desporto. A experimentação de novos modelos sócios produtivos e de sistemas
alternativos de produção, comércio e emprego. O desenvolvimento de atividades de
assessoria  de  comunicação  e  a  realização  e  promoção  de  estudos  e  pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de informações e
conhecimentos  técnicos  e  científicos  que  digam  respeito  às  demais  finalidades
desenvolvidas pelo INSTITUTO.


