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PARECER CANOA 

Com base no Art. 1º da Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 2014, a Comissão de 

Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 14 de março de 2019, na 

Sala de Reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua I reunião ordinária de 2019, 

na presença dos membros: Dácio Roberto Matheus, presidente; Harki Tanaka, diretor do Centro 

de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Marcelo Bussotti Reyes, 

diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Maria Isabel Mesquita 

Vendramini Delcolli, representante dos técnicos administrativos; Mônica Schroder, pró-reitora 

de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Sara Cid Mascareñas Alvarez, pró-reitora de 

Administração; Ausências justificadas: Giorgio Romano Schutte, representante dos docentes; 

Ronei Miotto, diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Ausentes: Natália 

Cristina Barbosa Alves, representante discente de pós-graduação; Pietro Parronchi, representante 

dos discentes da graduação. Não votantes: Daniel Pansarelli, secretário-geral; Leonel Sampaio, 

pró-reitor adjunto da ProPlaDI; Wellington Teixeira Gonçalves, assistente em administração da 

Divisão de Conselhos da Secretaria-Geral. 

 

Havendo quórum, a reunião teve início às 14h39, sob presidência do professor Dácio Roberto 

Matheus, e fim às 15h28.           

 

 Relatório de Gestão – Exercício 2018 

 

Contexto e histórico da proposta 

O Relatório de Gestão trata da Prestação de Contas feita pelos Gestores demonstrando a regular e 

adequada aplicação dos recursos que foram repassados à Instituição. Trata-se de uma obrigação 

legal, prevista no art.70, Parágrafo Único da Constituição Federal de 1988:  

Art. 70 da CF 1988 

A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e 

das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 

economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo 

Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de 

cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 

ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de 

natureza pecuniária. 

A Prestação de Contas ocorre sempre no ano subsequente ao exercício de referência do 

Orçamento. Assim, este documento refere-se ao Relatório de Gestão correspondente ao exercício 

de 2018.   

A UFABC presta contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) por meio de Relatório de 

Gestão, em formato e conteúdo padronizados por esse órgão, sendo composto por documentos, 

informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial. Para o Relatório de Gestão correspondente ao ano de 2018, o formato e o conteúdo 

foram apresentados na Decisão Normativa TCU nº 170, de 19 de setembro de 2018 e na Portaria 

TCU nº 369, de 17 de dezembro de 2018. Trata-se, portanto, de apresentação compulsória. 
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Na UFABC, o Relatório de Gestão é elaborado com a contribuição de cada unidade 

administrativa da Universidade, consolidado pela Pró-reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional - ProPlaDI, e encaminhado para o TCU dentro do prazo 

determinado por esta instância, sendo 29 de março de 2019 para o exercício de 2018. 

 

Avaliação 

As normativas que regulamentam a elaboração do Relatório de Gestão do exercício de 2018, 

citadas anteriormente, foram determinantes nas mudanças em seu formato e conteúdo, das quais 

destacamos: 

 Redução no volume de quadros e tabelas obrigatórios; 

 Extinção de dados, organograma, planejamento e resultados destacados por área de 

execução; 

 Foco em metas e resultados; e 

 Apresentação mais visual utilizando gráficos e figuras. 

Essas mudanças colaboraram para a diminuição física do documento final a ser apresentado, 

passando de 365 páginas do Relatório de Gestão Exercício 2017 para 155 do Relatório de Gestão 

Exercício 2018, correspondendo a uma redução de, aproximadamente, 56% em seu volume. 

Também podemos observar, na versão que segue anexa, que esse novo formato proporcionou um 

documento mais conciso e objetivo, sendo composto pelos seguintes tópicos: 

 Mensagem do Reitor; 

1. Visão geral organizacional e ambiente externo; 

2. Planejamento estratégico e governança; 

3. Gestão de risco e controles internos; 

4. Resultados da gestão; 

5. Alocação de recursos e áreas especiais de gestão; 

6. Demonstrações Contábeis; e 

7. Outros fatores relevantes. 

Acerca dos resultados produzidos em 2018, podemos destacar o registro de 12.792 alunos na 

graduação em 26 cursos distintos; a outorga de 275 bolsas em sete modalidades, sendo três 

custeadas pela própria universidade; o aumento de, aproximadamente, 50% no volume de bolsas 

monitoria concedidas; e oferta de 98 bolsas vinculadas ao Programa de Melhoria do Ensino na 

Graduação. 

Em 2018 também destacamos os projetos de extensão “UFABC nas Escolas”, “Escola 

Preparatória” e “UFABC para Todos”, que permitiu apresentar a UFABC à comunidade, em 

especial jovens do ensino médio de escolas públicas e particulares da região do ABCDMRR, e 
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prepará-los para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), necessário para ingressar em uma 

universidade pública. 

De forma a demonstrar como foram gerenciados os recursos orçamentários, humanos e 

tecnológicos ao longo do exercício de 2018, temos no tópico 5 o detalhamento de Gestão 

orçamentária e financeira; Gestão de pessoas; Gestão de licitações e contratos; Gestão de 

patrimônio e infraestrutura; Gestão da tecnologia da informação; Gestão de custos; e 

Sustentabilidade ambiental. 

Entre as manifestações dos representantes da CANOA, destaque para o novo formato, que 

apresenta as informações de forma mais objetiva, facilitando sua compreensão e tornando a 

leitura mais agradável, apontamentos relacionados à forma (alguns erros de digitação e anotações 

identificados) e dúvidas pontuais esclarecidas durante a reunião da CANOA. 

Também foram apresentadas melhorias a serem incorporadas quando da elaboração do Relatório 

de Gestão correspondente ao exercício de 2019, como a padronização do descritivo de cada uma 

das áreas da universidade e inclusão de série histórica para dados mais relevantes, como o 

número de alunos que colaram grau, evidenciando a evolução e crescimento da universidade. 

 

Sugestões 

Devido aos prazos necessários para levantamento e apresentação das informações pelas 

diferentes áreas da Universidade e sua consolidação pela ProPlaDI, entendemos que torna-se 

difícil antecipar o prazo para fechamento e apresentação do Relatório de Gestão aos 

representantes da CANOA e ConsUni, fazendo com que muitas vezes a data da sessão do 

ConsUni que aprecia o Relatório de Gestão está muito próxima à data limite para envio ao TCU, 

como ocorre esse ano. Assim, dada essa proximidade, proponho que na mensagem de envio da 

pauta aos Conselheiros seja destacado que sugestões de melhoria devem ser encaminhadas à 

ProPlaDI antes da reunião do ConsUni, para refinamento do Relatório de Gestão que será 

apreciado no dia 26 de março de 2019 e submetido ao Tribunal de Contas da União em 29 de 

março de 2019. 

 

Conclusão 

Após dúvidas pontuais terem sido esclarecidas durante a reunião da CANOA, o Presidente 

submeteu o Relatório à votação, sendo aprovado por unanimidade, acordando-se que a relatoria 

deste Parecer seria de responsabilidade da Pró-reitora de Administração, para apresentação na 

primeira reunião ordinária do ConsUni. 

Assim, encaminho o Relatório de Gestão – Exercício 2018, para análise do ConsUni, 

recomendando sua aprovação. 

 


