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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, 
remotamente, no dia 11 de março de 2021, em sua I reunião ordinária de 2021, na 
presença dos membros: Dácio Roberto Matheus, presidente; Bianca Barboza 
Bertolotto, representante discente de graduação; Felipe Carvalho Araújo, 
representante discente de pós-graduação; Maria Gabriela S. M. C. Marinho, vice-
diretora do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 
Mônica Schroder, Pró-reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; 
Ricardo Andrade, representante dos servidores técnico-administrativos; Ronei Miotto, 
diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Sara Cid Mascareñas 
Alvarez, pró-reitora de administração. Ausências justificadas: Marcelo Bussotti Reyes, 
diretor do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). Ausências: 
Fernando Luiz Cássio Silva, representante dos servidores docentes. Não votantes: 
Carolina Moutinho Duque de Pinho; Daniel Pansarelli, secretário-geral; Fabiane de 
Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos; Harki Tanaka, diretor do CECS; Leonel 
Sampaio, pró-reitor adjunto de planejamento e desenvolvimento institucional; 
Vanessa Cervelin Segura, pró-reitora adjunta de administração; Wagner Alves 
Carvalho, vice-reitor. Havendo quórum, a reunião teve início às 14h05, sob presidência 
do professor Dácio Roberto Matheus, e fim às 15h59. 

Relatório de Gestão 2020 

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. 
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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 2020.   

A UFABC presta contas ao Tribunal de Contas da União (TCU) por meio de Relatório 
Integrado de Gestão, em formato e conteúdo padronizados por esse órgão, sendo 
composto por informações quantitativas e qualitativas dos resultados advindos da 
gestão estratégica ao longo do exercício. Também no referido relatório são 
apresentados documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Para o Relatório de Gestão 
correspondente ao ano de 2020, o formato e o conteúdo foram padronizados pela 
Instrução Normativa nº 84/2020 e pela Decisão Normativa nº 187, ambas publicadas 
pelo TCU. Trata-se, portanto, de apresentação compulsória. 

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), apreciado e deliberado pela Comissão de 
Natureza Orçamentária e Financeira (CANOA) e pelo Conselho Universitário (ConsUni), 
para ser encaminhado finalmente ao TCU dentro do prazo determinado por essa 
instância, sendo este ano o prazo final de 30 de abril de 2021.  

 

Avaliação e Sugestões dos Membros da CANOA 

As normativas que regulamentam a elaboração do Relatório de Gestão do exercício de 
2020, citadas anteriormente, foram determinantes nas mudanças em seu formato e 
conteúdo. Seguindo as mudanças iniciadas em 2018, o Relatório de Gestão referente 
ao exercício de 2020 segue uma estrutura internacional definida como “relato 
integrado”, que assegura um documento mais conciso e com foco estratégico para 
demonstrar a relação entre os recursos públicos, as metas institucionais e a prestação 
de serviços públicos. 

Com esse novo formato, garantimos que a Universidade cumpra o dever de prestar 
contas de forma transparente e objetiva, tanto para os órgãos de controle quanto para 
a comunidade acadêmica, sociedade, poderes legislativos e imprensa.  

Seguindo o regulamento estabelecido pelo TCU, o Relatório de Gestão 2020 é 
composto de: 

(1) Mensagem dos Gestores da unidade; 

(2) Visão geral organizacional e ambiente externo; 

(3) Riscos, oportunidades e perspectivas; 

(4) Governança, planejamento e resultados alcançados; 

(5) Informações orçamentárias, financeiras e contábeis. 
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Em um ano tão atípico com a mais grave crise sanitária da atualidade, é natural que o 
documento de prestação de contas reflita a mudança estratégica e todo o esforço da 
comunidade para garantir a continuidade das atividades acadêmicas e administrativas 
em formato remoto. Na leitura do documento verificamos que foi necessário adotar 
uma agenda emergencial para o exercício, de forma a atender as demandas 
institucionais derivadas dessa crise e ao atendimento dos anseios impostos pela 
pandemia. Nesse sentido, as diretrizes da UFABC, a partir de março de 2020, foram: 

(a) Estabelecer prioridades e encaminhar definições sobre formatos e 
possibilidades para a continuidade das atividades acadêmicas e administrativas 
em sua totalidade de forma remota, objetivando a preservação da vida e da 
saúde de todas as pessoas e garantindo a oferta das atividades e dos projetos 
em andamento na universidade; 

(b) Priorizar o direcionamento de recursos da universidade (conhecimentos, 
capacidades, orçamento, infraestrutura) para atender a sociedade no combate 
à pandemia. 

Baseados nessas diretrizes, citamos algumas ações desenvolvidas pela UFABC ao longo 
de 2020 e que estão detalhadas no Relatório de Gestão que segue como Anexo 1a: 

 Adoção de medidas imediatas, ainda na primeira quinzena de março de 
2020, como a suspensão das atividades presenciais; 

 Readequação e reorganização dos fluxos, procedimentos e dinâmicas de 
trabalho relacionados à gestão acadêmica e administrativa; 

 Construção de decisões nos conselhos sobre a condução das atividades e o 
funcionamento da universidade, destacando-se as Resoluções que tratam dos 
Estudos Continuados Emergenciais (ECE), do(s) Quadrimestre(s) 
Suplementar(es) (QS), e dos Componentes Curriculares Livres (CCL), além do 
Plano de Retomada Gradual; 

 Oferta aos docentes de cursos sobre educação mediada por tecnologias da 
informação; 

 Disponibilização de notebooks, pacotes de dados e auxílios específicos aos 
discentes, garantindo a manutenção e/ou ampliação de bolsas aos alunos em 
situação de vulnerabilidade; 

 Criação de instâncias específicas para apoiar e orientar o enfrentamento da 
pandemia, destacando-se três editais que resultaram em oitenta projetos com 
iniciativas de extensão e pesquisa no combate à Covid-19; 

 Estabelecimento de parcerias com atores regionais, destacando-se a cessão 
do Bloco Esportivo do campus Santo André para instalação do Hospital de 
Campanha; 
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 Realização de importantes e tradicionais eventos da universidade no 
formato remoto, onde foram discutidos temas de interesse da comunidade, 
em especial os relacionados ao enfrentamento da pandemia; 

 Oferta de ações comunitárias de apoio e suporte aos membros da 
comunidade; 

 Reorientação das decisões orçamentárias a partir da Resolução de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2020, que possibilitaram o 
atendimento de novas demandas derivadas do enfrentamento à pandemia; 

 Manutenção e pontualidade dos pagamentos de contratos e preservação 
dos vínculos de trabalho de trabalhadores em situação de terceirização; 

 Empréstimo de equipamentos e mobiliários aos servidores para 
desempenho das atividades em formato remoto. 

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

e tecnológicos ao longo do exercício de 2020, temos no tópico 4 o detalhamento da 

estrutura e ações de governança, o planejamento estratégico e orçamentário e os 

resultados alcançados, destacados por tema gerador: 

 Promover o papel do ensino superior no desenvolvimento acional e resguardar 
seus valores institucionais fundamentais e seu caráter público 

 Através do Comitê da UFABC contra o coronavírus, foram publicadas três 
chamadas públicas que resultaram em oitenta projetos em desenvolvimento, 
com o apoio da UFABC, para ações de enfrentamento à pandemia; 

 Celebração de parcerias entre a UFABC e a Faculdade de Medicina do ABC 
e com o Instituto Pasteur, com ações de pesquisa e extensão voltadas ao 
enfrentamento da pandemia; 

 Celebração de parceria com Prefeitura de Santo André, Governo do Estado 
de São Paulo e o Governo Federal para instalação do Hospital de Campanha 
no Ginásio Poliesportivo da UFABC e aumento do número de leitos destinados 
à população; 

 Aprovação de dois novos projetos institucionais junto à Finep, para 
instalação de um Laboratório NB3 voltados aos estudos científicos envolvendo 
SARS-CoV-2 e outros patógenos e a manutenção corretiva de equipamentos 
multiusuários da UFABC; 

 Implementação de novos espaços de pesquisa no Bloco Zeta (campus São 
Bernardo do Campo) e no Bloco L (campus Santo André);  

 Divulgação Científica realizada por diversos canais, entre eles o Blog UFABC 
Divulga Ciência, o projeto Universidade das Crianças e a Revista Conectad@s; 
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 Organização e execução dos processos seletivos em formato remoto e 
início das atividades dos cursos de Doutorado dos Programas de Pós-
Graduação (PPGs) em Filosofia e Políticas Públicas; 

 Projeto Dialogue on Innovative Higher Education Strategies - Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DIES-DAAD) e início da estruturação do 
Escritório de Carreiras com apoio da RuhrUniversität Bochum; 

 Realização, em formato remoto, do II Congresso UFABC sob o mote 
#NósPeloBemComum; 

 Aprovação de resolução que normatiza a criação, funcionamento e 
reconhecimento institucional das Empresas Juniores na UFABC; 

 Credenciamento do Grupo de Ciência, Tecnologia e Inovação em Materiais 
(CTIM) como unidade Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii); e 

 Indicação do livro “A filosofia natural de Benjamin Franklin: traduções de 
cartas e ensaios sobre a eletricidade e a luz” ao Prêmio da Associação 
Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU). 

 Garantir a inclusão e a permanência na UFABC 

 Adaptação dos processos das bancas de verificação de autodeclaração e 
heteroidentificação de estudantes ingressantes nas reservas de vagas 
destinadas ao subgrupo pretos, pardos e indígenas; 

 Implantação de processo informatizado de inscrição, envio de 
documentação, entrevistas, pedidos de informações e assinatura do termo de 
outorga do edital de bolsas de 2020; 

 Implementação do programa de inclusão digital, que resultou no 
empréstimo de computadores portáteis (do tipo Chromebook) e plano de 
dados aos estudantes de graduação e pós-graduação para acompanhamento 
das atividades acadêmicas em formato remoto; 

 Criação do Programa de Iniciação à Docência e Residência Pedagógica – 
Ações Afirmativas (PIBID-Af e RP-Af); 

 Ampliação do número de bolsas concedidas em sete modalidades distintas 
relacionadas à Pesquisa, Iniciação Científica em Tecnologia e Inovação; 

 Concessão de Auxílio Alimentação via subsídio financeiro, pago 
diretamente aos estudantes; 

 Realização da II Semana de Direitos Humanos da UFABC e realização de 
curso de formação regional online para o fortalecimento das ações de 
enfrentamento ao racismo; 
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 Ação de doação de cestas básicas aos estudantes e terceirizados 
socioeconomicamente mais vulneráveis; 

 Atendimento integral das solicitações de auxílios socioeconômicos; e 

 Reserva de vagas para políticas afirmativas em todos os Programas de Pós-
Graduação.   

 Consolidar a governança do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFABC 

 Elaboração de estudos relacionados à oferta de disciplinas remotas, à 
disponibilidade de docentes e às demandas discentes e oferta de cursos de 
capacitação para docentes; 

 Aprovação de resolução autorizando a oferta excepcional de componentes 
curriculares e de outras atividades acadêmicas remotas e constituição da 
Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Quadrimestre Suplementar 
2020; 

 Aprovação de resolução normatizando as atividades de Tutoria de 
Educação à Distância nos cursos regulamentados no âmbito da UFABC; 

 Ampliação do catálogo de títulos em formato eletrônico no acervo da 
Biblioteca; 

 Realização, em formato remoto, dos eventos UFABC para Todos – 11ª 
edição, VI Conexão – Congresso de Extensão Universitária da UFABC e Semana 
de Arte, Cultura e Tecnologia (SACT) – 3ª edição; e 

 Realização de ações distintas para promoção e reconhecimento da 
curricularização da extensão. 

 Ampliar a transparência da governança e consolidar o sistema integrado de 
gestão na UFABC 

 Execução do primeiro Plano Anual de Contratações (PAC) e realização de 
centenas de licitações e contratações diretas para garantir a contratação de 
bens, insumos e serviços, garantindo a continuidade, ainda que em formato 
remoto, das atividades acadêmicas e administrativas; 

 Celebração de parcerias com diversos entes externos, públicos e privados 
para execução de projetos estratégicos; 

 Adequação das reuniões dos Conselhos Superiores para o formato remoto; 

 Funcionamento constante do serviço de acesso remoto via VPN, 
disponibilização de empréstimo de kits de computadores aos servidores, 
habilitação, configuração e disponibilização de plataforma Gsuite da Google, e 
plataforma Microsoft 365, para a comunidade como ferramenta de apoio ao 
EAD e ao trabalho remoto; 
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 Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2021-2023 
e do Plano de Transformação Digital da UFABC; 

 Definição de normas para a tramitação virtual dos processos autuados em 
formato físico e avanço nos estudos de migração dos fluxos para o formato 
eletrônico, com destaque para os processos de aquisições e contratações, o 
Módulo de Extensão do Sistema Integrado de Gestão de Atividades 
Acadêmicas (SIGAA) e o controle eletrônico de frequência do Sistema 
Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH); 

 Produção digital de documentos avulsos, tais como Ofícios, Resoluções, 
Atos Decisórios, dentre outros; 

  Adaptação do fluxo para registro de diplomas de forma remota; e 

 Criação do Fórum das Instâncias de Controle e Monitoramento.  

 Aprofundar a gestão sustentável e a qualidade de vida na UFABC 

 Aquisição de equipamentos e materiais de combate à pandemia; 

 Emissão do “Plano de Contingenciamento da Prefeitura Universitária (PU) e 
da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) 
referente ao regime especial de trabalho para trabalhadores de empresas 
terceirizadas e concessionárias”; 

 Suspensão da vigência do contrato de transporte entre unidades e dos 
contratos de concessão de espaço físico; 

 Implantação de sistema fotovoltaico nos campi de Santo André e São 
Bernardo do Campo; 

 Adequações dos modelos de Termos de Referência e Editais para prever 
condições de sustentabilidade nas compras e contratações públicas; 

 Acompanhamento das atividades da “Rede SustentAção” e formalização do 
convite para adesão da UFABC; 

 Divulgação de boletins “#FiquemEmCasa” e “Movimente-se” produzidos 
pela Seção de Esportes e Lazer; e 

 Adaptação do serviço de apoio psicossocial e realização de ações para 
atendimento à comunidade. 

 Aprofundar as condições facilitadoras das relações de trabalho na UFABC 

 Discussões sobre as relações de trabalho e questões que envolvem a 
gestão de pessoas nos colegiados relacionados ao tema; 

 Adaptação e melhorias no fluxo de seleção de estagiários; 

 Disponibilização de cursos internos e externos para capacitação e 
qualificação dos servidores; 
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 Desenvolvimento de pesquisa sobre as condições de trabalho remoto dos 
servidores da UFABC e implementação de ações para melhoria das condições 
de teletrabalho da comunidade; e 

 Inclusão de cláusulas nos Termos de Referência imputando obrigações das 
empresas para promoção e implantação de ações de formação e 
conscientização de seus funcionários, de forma a prevenir e eliminar práticas 
ou comportamentos preconceituosos ou discriminatórios. 

 Ampliar os processos de internacionalização do ensino, da pesquisa e da 
extensão com base em uma política própria da UFABC. 

 Realização de esforços para garantir a mobilidade discente e docente, 
especialmente no âmbito do projeto “Programa Institucional de 
Internacionalização” promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES-PrInt); 

 Acordos e política de dupla-titulação e oferta de disciplinas em idiomas 
estrangeiros na graduação e pós-graduação; 

 Participação no “Projeto SPRING”; 

 Colaboração com a Alemanha na construção de um projeto Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD) para o estabelecimento de parceria 
entre a UFABC e as Universidades de Bochum e Munique em atividades de 
treinamento de pós-graduandos; 

 Ingresso na Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM); 

 Oferta de cursos de línguas gratuitos de inglês, espanhol e português para 
falantes de outras línguas; 

 Parceria com o projeto “Dialogue Series: SpectresoftCrisis, Raysof Hope”, 
atuando na tradução e legendagem dos webnários para veiculação pública em 
plataformas externas; e 

 Contratação dos serviços da plataforma InCites Benchmarking & Analytic. 

 Consolidar as obras dos dois campi da UFABC 

 Finalização da obra de estabilização, contenção e drenagem do talude 
localizado atrás do Bloco C e dos reservatórios de água do Bloco F do campus 
Santo André; 

 Finalização do relatório de monitoramento hidroquímico e investigação 
ambiental da Unidade Sede; 

 Contratação de empresa para adequação do laboratório de pesquisa no 
qual será instalado o Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET); 
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 Finalização e aprovação do projeto revisado de “Segurança Contra 
Incêndio” do campus São Bernardo do Campo junto ao Corpo de Bombeiros 
do Estado de São Paulo; 

 Finalização e cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental junto à Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de 
São Bernardo do Campo; e 

 Aquisição de mobiliários e projetores para o Bloco Zeta.  

Importante informar, ainda, que ao fim da apresentação do documento feita na 
reunião da CANOA, foi observado, de forma antecipada, que a PROPLADI, juntamente 
com a Assessoria de Comunicação e Imprensa, finalizará, entre as sessões da CANOA e 
do CONSUNI e o envio do documento ao Tribunal de Contas da União: 1. a 
diagramação e a revisão gramatical e textual, 2. a inclusão e/ou padronização da 
numeração, títulos, legendas e fontes de tabelas, quadros, gráficos e figuras, 3. a 
inserção dos créditos das fotos e 4. a padronização das siglas.  

Após apresentação da PROPLADI, foi aberto espaço para manifestação dos membros 
da CANOA.  

Entre as manifestações dos representantes da CANOA, foram destacadas as melhorias 
observadas nos últimos anos, resultando em um documento que apresenta as 
informações de forma mais objetiva, facilitando sua compreensão e tornando a leitura 
mais agradável.  

Foram apresentados alguns apontamentos relacionados à forma (erros de digitação, 
formatação) e necessidade de detalhamento ou complementação de algumas 
informações, sem que seja alterado o conteúdo do documento final. Também foram 
apresentadas algumas dúvidas que foram esclarecidas durante a reunião da CANOA. 

Dado o curto espaço de tempo entre a reunião da CANOA e o encaminhamento da 
pauta e demais anexos para os conselheiros do ConsUni, é importante registrar que o 
documento que segue como Anexo 1a ainda não teve incorporadas ao seu texto as 
sugestões apresentadas pelos membros da CANOA, para além da necessária 
finalização da diagramação, como já havia sido informada pela ProPlaDI.  

A versão que será encaminhada ao Tribunal de Contas da União já contemplará as 
sugestões apresentadas pelos membros da CANOA e pelos conselheiros do ConsUni, 
além da diagramação finalizada.  

Assim, devido ao volume do documento e proximidade do prazo limite para envio ao 
TCU, proponho que os representantes do ConsUni encaminhem suas sugestões de 
adequação/melhoria à ProPlaDI, através do e-mail (planejamento@ufabc.edu.br) antes  
da reunião do ConsUni, para melhor refinamento do documento que será apreciado 
em sua I Sessão Ordinária no dia 23 de março de 2021 e submetido ao TCU até 30 de 
abril de 2021. 

 

mailto:planejamento@ufabc.edu.br
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Conclusão 

Acatadas as sugestões de melhoria a após dúvidas pontuais terem sido esclarecidas 
durante a reunião da CANOA, o Presidente submeteu o Relatório de Gestão 2020 à 
votação, sendo aprovado, com as adequações e detalhamentos propostos, por 
unanimidade, razão pela qual encaminhamos o documento (Anexo 1a) para Ordem do 
Dia da I Sessão Ordinária do ConsUni, a ser realizada em 23 de março de 2021, 
recomendando sua aprovação com a incorporação das sugestões apresentadas pelos 
membros da CANOA. 

 


