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1. Sobre a elaboração da Resolução de Diretrizes 
Orçamentárias (RDO) 2021 

A Resolução Consuni nº 176/2017 instituiu as diretrizes orçamentárias anuais 

(por meio de resoluções aprovadas anualmente) como instrumento fundamental 

para priorizar a alocação e a execução dos recursos orçamentários da UFABC a cada 

ano. A RDO anual deve apontar prioridades para manter a missão institucional e os 

objetivos estatutários da UFABC, em termos de suas atividades finalísticas e de 

seus fundamentos (a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social). Nesse 

sentido, é fundamental garantir que, no decorrer do processo de elaboração e de 

deliberação, as prioridades expressas na RDO tenham adesão aos documentos 

basilares da UFABC – seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013-2022 e 

seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

As sucessivas RDO aprovadas desde o fim de 2017 (a última consta da 

Resolução Consuni nº 202/2019, sendo essa a RDO 2020) vêm cumprindo seu papel 

com o estabelecimento de prioridades de custeio e de investimento que deverão 

ser recompostas e ampliadas (em caso de ampliação dos recursos) ou preservadas 

(havendo a necessidade de supressões diante de restrições orçamentárias). Em 

anos de redução ou de contingenciamento do orçamento, a RDO é referência da 

maior importância para orientar a tomada de decisão e para embasar os caminhos a 

adotar. 

A RDO anual é ainda o instrumento que orienta os ajustes necessários na 

proposta orçamentária anual da UFABC, entre sua deliberação pelo Consuni 

(geralmente, entre maio e julho de cada ano) e a alocação dos recursos 

efetivamente disponíveis após a aprovação e a sanção da Lei Orçamentária Anual 

(entre dezembro de um ano e janeiro do outro). 

Neste sentido, a elaboração e a deliberação de uma RDO, com propostas da 

comunidade acadêmica, se inserem como um dos processos relativos à definição da 

própria Proposta Orçamentária Anual da UFABC. Por isso, aprofundam a 

transparência e a participação da comunidade universitária a cada ano, e 
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contribuem para o aprimoramento dos mecanismos de planejamento e execução 

orçamentários e o fortalecimento dos espaços institucionais de discussão sobre o 

tema na universidade. 

Para o ano de 2021, será crucial lidar com as contingências decorrentes da 

anunciada redução de cerca de 16% no custeio previsto para as universidades 

federais no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), ainda em discussão no 

Congresso Nacional, e também com os efeitos da pandemia do novo coronavírus 

(em relação à oferta presencial e/ou ainda remota das atividades administrativas e 

didáticas e às adequações necessárias por conta dos protocolos de biossegurança). 

Fundamental observar que os valores propostos no PLOA 2021 são 

insuficientes para assegurar a função social do ensino superior público, tampouco 

para lidar com os efeitos da pandemia que ainda deverão ser sentidos no ano que 

vem. Ademais, assim como em 2020, os recursos destinados para a UFABC estão 

subdivididos em duas “unidades gestoras”, de forma que uma delas concentra 44% 

dos recursos de custeio destinados à instituição (recursos esses que podem ser 

contingenciados ao longo do ano, a depender da arrecadação de receita), e a outra 

unidade, os 56% restantes, que serão liberados para a universidade apenas depois 

de nova aprovação pelo Congresso Nacional no decorrer de 2021. 

De forma resumida, a RDO 2021 precisará, então, apontar prioridades para 

orientar (i) o atendimento das demandas oriundas do funcionamento com inclusão 

e excelência da UFABC, e (ii) as adequações necessárias diante da emergência 

sanitária, e sem perder de vista o difícil contexto orçamentário de 2021 que está 

desenhado para as IFES até esta etapa da tramitação do projeto de lei no 

Congresso. 

Diante da importância da RDO 2021, a Propladi promoveu em setembro, em 

formato online, Rodas de Conversa com diferentes participantes (entre 01 e 14.09) 

e uma Audiência Pública com toda a comunidade (no dia 24.09) para subsidiar a 

elaboração de um minuta prévia, a ser encaminhada à CANOA e ao CONSUNI 

(calendário em anexo). 
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Como sabido, a UFABC delibera sua RDO anual no âmbito da CANOA e do 

CONSUNI, e as atividades que antecedem as sessões desses dois órgãos colegiados 

têm por objetivos promover uma reflexão partilhada e sistematizar mais 

contribuições dos diversos segmentos da universidade. As atividades realizadas em 

setembro possibilitaram valiosas reflexões e contribuições para a elaboração da 

minuta prévia da RDO 2021, aprimorando e adensando o processo de elaboração 

dessa minuta. 

Para embasar as discussões nas Rodas de Conversa e na Audiência Pública, 

foi apresentada a RDO vigente, já com o apontamento de sugestões de inclusão ou 

de alteração das prioridades para 2021 apenas como subsídio às discussões, e foram 

apresentados os dados quanto à execução do orçamento 2020 até setembro e as 

perspectivas orçamentárias para 2021, já explicadas nos parágrafos anteriores. 

Sobre o orçamento 2020, especificamente, a UFABC recebeu, em termos nominais, 

o mesmo volume de custeio de 2019. Observando-se, ainda, que parcela do 

orçamento de custeio (40%) ficou indisponível até o início do junho, quando o 

crédito suplementar foi aprovado pelo Congresso Nacional e disponibilizado para a 

UFABC. Além disso, a suspensão presencial das atividades didáticas e 

administrativas em decorrência da pandemia impôs novas questões ao 

planejamento e a execução do orçamento na universidade. Desse modo, a RDO 

2020 foi crucial para a efetivação das prioridades no decorrer do exercício, 

reforçando o papel desse instrumento de gestão orçamentária. 

O diálogo que se seguiu nas Rodas de Conversa e na Audiência foi embasado 

nas seguintes questões norteadoras: “Tendo a RDO 2020 como referência, e tendo 

por base o planejamento estratégico e orçamentário em curso, (1) o que priorizar 

para manter e recompor as demandas da UFABC, levando em conta seu 

funcionamento com inclusão e excelência, o contexto determinado pelos efeitos da 

pandemia e as restrições orçamentárias para 2021? (2) E o que priorizar para 

continuar garantindo o alcance de seus objetivos institucionais previstos no PDI e 

no PPI?”. 
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2. Sobre as reflexões e as sugestões para a RDO 2021 

De forma resumida, as principais questões, preocupações e sugestões 

levantadas pelas e pelos participantes das Rodas de conversa e da Audiência 

Pública estiveram relacionadas aos impactos oriundos da possível redução do 

orçamento 2021 da UFABC sobre o funcionamento e a missão institucional da 

universidade; às demandas para lidar com os efeitos da pandemia sobre o 

funcionamento da UFABC, e às necessidades relativas à consolidação dos campi da 

universidade (infraestrutura predial e laboratorial, implantação e/ou atualização 

das tecnologias de informação e comunicação, entre outros). Destacam-se a seguir 

os principais blocos temáticos propostos e/ou discutidos nas atividades que 

embasaram a minuta prévia de RDO 2021. 

2.1 Manutenção de auxílios e bolsas 

A manutenção de auxílio e bolsas já concedidos aos discentes de graduação e 

pós-graduação deve ser prioridade fundamental na RDO 2021, e foi preocupação 

esmiuçada recorrentemente nas atividades realizadas, pois é tema que dialoga 

diretamente com as condições de inclusão e permanência das e dos discentes na 

UFABC; com a necessidade de recomposição e ampliação da oferta em função dos 

cortes orçamentários sofridos desde 2016, de um lado, e do crescimento do número 

de discentes, de outro; e reforça as preocupações da comunidade acadêmica com a 

redução do orçamento em 2021 da universidade e das agências de fomento. 

2.2 Enfrentamento dos efeitos da pandemia do novo coronavírus 
sobre o funcionamento da UFABC 

No que tange aos recursos de custeio, foi discutido que é importante 

assegurar os recursos necessários ao cumprimento dos protocolos de biossegurança 

e à retomada gradual das atividades presenciais, garantindo que tal retomada, 

quando possível, ocorra de maneira segura e efetiva. Todavia, também foi 

discutido que é importante priorizar, tanto em termos de custeio quanto de 

investimento, as tecnologias de informação e comunicação e os acervos digitais 

para as atividades didáticas e administrativas que ainda precisarão ser ofertadas de 
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modo remoto, sem perder de vista como esses gastos se articulam com as ações de 

médio prazo relativas ao cumprimento da missão institucional da UFABC. 

2.3 Manutenção dos serviços terceirizados e públicos 

Mesmo com a suspensão das atividades presenciais por conta da pandemia, 

porém, igualmente considerando o retorno presencial conforme plano de retomada 

gradual em discussão no CONSUNI, foi apontado que os gastos com serviços 

continuados (terceirizados e públicos) devem ser preservados, na medida do 

possível, para o funcionamento adequado da instituição. 

Para além dos itens que necessitam de serviços constantes de manutenção 

(tendo em vista os objetivos de preservar o patrimônio predial, laboratorial e 

tecnológico da UFABC e de assegurar as condições para o funcionamento cotidiano 

de seus campi), foi discutido o fato de que diversos desses serviços já sofreram 

supressões importantes nos últimos anos, constando-se com preocupação, portanto, 

que é bastante limitado o espaço para novas reduções no orçamento destinado a 

eles. 

2.4 Manutenção e ampliação do parque tecnológico e laboratorial 

Neste ponto, foram manifestadas duas preocupações diferentes, porém, que 

se complementam: 

→ de um lado, a preocupação em assegurar, como já expresso em item 

anterior, as condições tecnológicas para as atividades didáticas e administrativas 

que eventualmente ainda precisarão ser ofertadas remotamente em 2021, o que 

demanda recursos de custeio e de investimento tanto para a manutenção quanto 

para a aquisição ou a atualização; 

→ de outro lado, a necessidade de (a) continuar ampliando o atendimento 

das demandas referentes à consolidação e à atualização da infraestrutura física, 

laboratorial e tecnológica dos campi, cumprindo o PDI 2013-2022, e (b) buscar 

formas de atender ao ritmo necessário à manutenção das instalações, laboratórios 

e equipamentos. 
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ANEXO 

Calendário das ações e das atividades para a 

elaboração da Resolução de Diretrizes Orçamentárias 

(RDO) 2021 da UFABC 
 

Ações / atividades Responsável Data / 
Período 

Roda de conversa virtual com Direções de Centro  Propladi 01/09/2020 

Rodas de conversa virtual com Pró-Reitores e 
Dirigentes de áreas específicas  

Propladi 04 e 
14/09/2020 

Roda de conversa virtual com Entidades 
representativas (ADUFABC, SINTUFABC, DCE, DA-
SBC) e Representantes da Pós-Graduação nos 
Conselhos  

Propladi 08/09/2020 

Audiência Pública Propladi 24/09/2020 

Elaboração da Minuta prévia da RDO 2021 e da 
Sinopse das Rodas de Conversa e da Audiência 
Pública 

Propladi Out/2020 

Revisão da Minuta prévia da RDO 2021 Reitoria e Propladi Out/2020 

Discussão da Minuta da RDO 2021 na CANOA* CANOA 05/11/2020 

Apreciação e deliberação da Minuta da RDO 2021 
no CONSUNI* 

CONSUNI 24/11/2020 

 

* Conforme calendários previamente aprovados pelos respectivos órgãos colegiados, 

disponíveis em: Calendário CANOA e Calendário CONSUNI 

http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/comissoes-assessoras-consuni/comissao-de-natureza-orcamentaria-e-administrativa-canoa/calendario
http://www.ufabc.edu.br/administracao/conselhos/consuni/calendario

