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Exposição de tema - ConsUni  
 

Autor(a)
*
: Reitoria

1
 

Coautor(as/es): Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

 

 

Tema
*
: Os efeitos do bloqueio orçamentário na UFABC 

 

Justificativa/fundamentação
*
: 

 

No dia 30/04, a UFABC, assim como as demais Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES), teve sobre seu orçamento de 2019 um bloqueio de cerca de 30%, 

tanto de custeio (que responde às despesas de funcionamento, como água, energia 

elétrica, telefonia, e de manutenção da infraestrutura da instituição; e às bolsas 

estudantis) como de investimento (que permite a conclusão de obras e as aquisições de 

livros e equipamentos para laboratórios didáticos e de pesquisa). 

O bloqueio orçamentário tem causado impactos à UFABC, frustrando a 

recomposição e a expansão dos contratos de serviços continuados (reduzidos desde 

2015) e a ampliação do número de bolsas estudantis, e irá afetar de forma ainda mais 

significativa a universidade em 2020, já que tende a não haver reserva de recursos para 

as despesas do início de 2020 e tende também a não haver recursos novos frente às 

crescentes necessidades da UFABC. 

Uma discussão ampla com a comunidade acadêmica foi feita em 18 de junho 

de 2019, quando da realização de uma Audiência Pública sobre o tema. No arquivo em 

anexo, que embasou a apresentação do Reitor e do Vice-reitor na referida Audiência, 

há dados sobre a evolução do número de alunos, da área construída e do orçamento na 

UFABC, sobre como a universidade lidou com a situação orçamentária nos últimos 

anos, sobre os efeitos do bloqueio orçamentário atualmente na UFABC e sobre as 

expectativas para 2020. 

 

Normativas relacionadas
*
:  

 Resolução ConsUni nº 191, de 04 de dezembro de 2018, que institui as 

Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2019. 

 Decreto nº 9.711, de 15 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a programação 

orçamentária e financeira, estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder 

Executivo federal para o exercício de 2019 e dá outras providências 

 Decreto nº 9.741, de 29 de março de 2019, que altera o Decreto nº 9.711, de 15 

de fevereiro de 2019. 

 

Áreas relacionadas
*
: 

A matéria afeta toda a comunidade acadêmica, levando-se em conta que o 

bloqueio orçamentário gera efeitos imediatos e sacrificantes ao crescimento inclusivo 

e com excelência da UFABC, e que as consequências continuarão a ser sentidas em 

2020. 
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*
Itens indispensáveis. 
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Objetivo(s) pretendido(s)
*
: 

Levando em conta que, como dito, o bloqueio orçamentário gera efeitos 

imediatos e sacrificantes ao crescimento inclusivo e com excelência da UFABC e que 

as consequências continuarão a ser sentidas em 2020, afetando diretamente os valores 

fundamentais do Projeto Pedagógico Institucional da universidade, entende-se que é 

relevante refletir permanente e conjuntamente sobre o tema. 

Ademais, até o mês de agosto, será elaborado pelo Governo Federal o Projeto 

de Lei Orçamentária 2020 e ainda não há definições claras sobre o orçamento das 

IFES para o próximo ano. É fundamental, desse modo, dar pleno conhecimento às 

conselheiras e aos conselheiros acerca das informações relevantes para o contexto 

atual e o processo em curso. 

Em complemento, o ConsUni será instado a discutir no segundo semestre, 

ainda, a Resolução de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2020, e as informações 

sistematizadas aqui devem apoiar a definição do conteúdo de tal resolução. 


