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RDO 2022 

Sinopse da Audiência Pública e das Rodas de 
Conversa realizadas entre 27.09 e 06.10.2021, como 
etapas do calendário de elaboração da Resolução de 

Diretrizes Orçamentárias 2022 da UFABC 
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1. Sobre a elaboração da Resolução de Diretrizes Orçamentárias 
(RDO) 2022 

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 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 contribuem para o aprimoramento dos mecanismos de 

planejamento e execução orçamentários e o fortalecimento dos espaços institucionais de discussão 

sobre o tema na universidade. 

Têm sido realizadas Rodas de Conversas com interlocutores estratégicos, como as Direções de 

Centro, as representações discentes da Graduação e da Pós-Graduação nos Conselhos 

Superiores, do DCE e do DA/SBC, as representações de técnicas/os administrativas/os e de 

docentes (Sintufabc e Adufabc) e as pró-reitorias. E também vem sendo realizada uma Audiência 

Pública, amplamente divulgada e organizada de forma aberta a toda comunidade acadêmica, 

tradicionalmente em evento presencial, mas excepcionalmente, no período da pandemia, efetuada 

por meio das plataformas Google Meet e Youtube, e com perguntas enviadas pelo e-mail da 

Propladi, previamente ou durante o evento, ou por meio do próprio chat durante a Audiência. 

Importante ter, a cada ano, um documento amplamente debatido na comunidade acadêmica 

norteando a priorização dos recursos, cada vez mais escassos. Em 2021, a LOA, aprovada em abril 

deste ano com uma redução em relação a 2020 de 17,8%, foi liberada apenas parcialmente (44%) 

com o seu sancionamento. Por meio da mobilização das IFES, outra parcela foi liberada (42%) em 

maio de 2021. No entanto, uma parcela considerável (14%) se manteve bloqueada através de 

decreto presidencial, tendo sido liberada apenas nos meses de junho e agosto; este 

contingencialmente ao longo do ano gerou incertezas que se refletem diretamente na execução 

orçamentária. Além disso, o valor de R$ 42,2 milhões da LOA 2021 (sem emendas parlamentares) 



3 
 
não cobre o custo médio total da UFABC deste ano, mesmo com a redução de gastos forçada pela 

suspensão das atividades presenciais e com a liberação dos 14% bloqueados até agosto, sendo 

cruciais os recursos em restos a pagar de 2020 para o cumprimento e o fechamento das despesas 

desde ano de 2021. Importante ainda ressaltar que reitoras e reitores seguem articulados e 

mobilizados na discussão com o Governo e o Congresso, buscando a recomposição dos quase 

18% da LOA 2021. 

A universidade segue mobilizada para a execução do orçamento 2021, buscando o cumprimento 

das diretrizes estabelecidas na RDO 2021: no caso de custeio, com foco na (1) viabilização e 

manutenção das bolsas acadêmicas e os auxílios para a permanência e a inclusão, (2) na 

manutenção dos serviços no contexto atual e (3) na antecipação de parcela das aquisições e das 

contratações para a retomada de atividades presenciais, quando possível, entre outros itens. No 

caso do investimento, priorizando (1) a consolidação das obras em andamento (como os blocos 

Zeta e Tamanduatehy), (2) a atualização do parque tecnológico (especialmente TIC, como Storage, 

Switch e computadores p/ laboratórios didáticos), (3) a realização de reformas prioritárias e obras 

de acessibilidade e (4) o atendimento das demandas da Graduação. 

2. Sobre as reflexões e as sugestões para a RDO 2022 

O diálogo e a reflexão nas Rodas de Conversa e na Audiência Pública permitiram dirimir as dúvidas 

apresentadas pela comunidade acadêmica e sistematizar e aprofundar as sugestões para a RDO 

2022, mantendo-se as dez sugestões de prioridades conforme apresentadas e 

detalhadas/explicadas a seguir, que constam da Minuta da RDO 2022. 

CUSTEIO 

1 Auxílios e Bolsas de Graduação e Pós-Graduação já concedidos 

- Assunto recorrente nas Rodas de Conversa e nas Audiências ao longo dos últimos anos, 

destacando-se novamente em função da preocupação da comunidade acadêmica com a redução 

do orçamento da universidade ano após ano, e também por conta da redução do orçamento das 

agências de fomento. 

- Consolida-se na comunidade, então, um consenso quanto à priorização mais uma vez a ser dada 

aos auxílios e às bolsas ofertados a discentes de Graduação e Pós-Graduação. Trata-se de um 

tema que dialoga diretamente com as condições de inclusão e permanência de discentes na 

UFABC, e com a necessidade de recomposição de valores, especialmente frente à ampliação do 

número de discentes e a eventual vulnerabilização dessas/es discentes e de suas famílias por conta 

do contexto pandêmico. 

- Acrescenta-se, ainda, que a manutenção e a recomposição das metas dos editais de bolsas 

acadêmicas e de auxílios socioeconômicos consiste em Tema Gerador que compõe a Agenda 

Prioritária do planejamento estratégico para o período 2021/2022, de modo a viabilizar as condições 

estratégicas e objetivas para atender aos anseios da comunidade diante dos desafios impostos à 

missão institucional da UFABC. 
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2 Serviços e materiais de consumo para viabilizar a retomada das atividades didáticas e 

administrativas presenciais e o cumprimento dos protocolos 

- Priorização dos recursos necessários para as aquisições e as adaptações no retorno e na 

permanência em atividades presenciais na universidade, assegurando os protocolos de 

biossegurança e a segurança sanitária da comunidade. 

- Vislumbrando-se alterações de patamar no enfrentamento à pandemia - que ocorreu, na 

universidade, pautado nos parâmetros técnicos e científicos e em seus pilares estratégicos de 

desenvolvimento institucional -, tornam-se necessárias a reorganização da oferta das atividades e 

a efetivação de novas condições para sua operacionalização, diante dos ajustes necessários para 

assegurar a retomada presencial das atividades, ainda que, inicialmente, de forma parcial ou 

híbrida. 

- Neste sentido, já se prioriza, em 2021, parcela das aquisições e das contratações para a retomada 

de atividades presenciais, quando possível, entre outros itens. 

3 Serviços continuados terceirizados e serviços públicos essenciais 

- Priorização da oferta dos serviços continuados terceirizados e de serviços públicos essenciais, 

especialmente em função: (1) da manutenção do patamar necessário para a operacionalização das 

atividades da universidade, sobretudo quando da retomada presencial das atividades didáticas, 

considerando, entre outros, o funcionamento do restaurante universitário e do transporte 

interunidades, as ações de manutenção e limpeza, e de fornecimento de água e energia elétrica 

etc.; (2) do período de inativação ou de utilização parcial de alguns dos equipamentos da 

universidade, com eventuais dificuldades para uma rápida utilização na retomada, podendo, por 

consequência, onerar os serviços continuados; e (3) da aplicação dos protocolos sanitários em larga 

escala à medida da retomada gradual das atividades presenciais. 

4 Materiais de consumo e serviços para atividades de ensino, como os insumos dos 

laboratórios didáticos e as ações para a manutenção dessas estruturas 

- Priorização nas atividades de ensino especialmente da oferta de consumíveis e da manutenção 

das estruturas de laboratórios. 

5 Serviços e tecnologias de informação e comunicação que se mostrem necessários para a 

realização das atividades didáticas e administrativas 

- Priorização na alocação de recursos de custeio para a disponibilização de serviços e de 

tecnologias de informação e comunicação para a realização das atividades didáticas e 

administrativas. 

INVESTIMENTO 

6 Materiais permanentes necessários para viabilizar a retomada das atividades didáticas 

presenciais e o cumprimento dos protocolos 

- Priorização da manutenção dos recursos de investimento para as aquisições necessárias para o 

retorno e a permanência da comunidade acadêmica em atividades didáticas presenciais, 

assegurando o cumprimento dos protocolos de biossegurança e a segurança sanitária da 

comunidade. 
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7 Conclusão e complementação das obras em andamento para a disponibilização de 

infraestrutura e de segurança para a comunidade acadêmica 

- Priorização de recursos orçamentários para consolidar as obras em andamento, sobretudo a 

continuidade do Bloco I da Unidade Tamanduatehy e sua integração às demais infraestruturas do 

campus Santo André, a atualização dos sistemas de proteção contra incêndio em ambos os campi 

da universidade e as melhorias para a acessibilidade, também nos dois campi. 

8 Materiais permanentes e contratação de serviços para a manutenção, a atualização e a 

ampliação do parque tecnológico da universidade, especialmente nos laboratórios didáticos, 

a segurança da informação e a divulgação científica 

- Tal priorização alinha-se aos serviços necessários para a manutenção do parque tecnológico da 

universidade e a atualização permanente do mesmo, considerando equipamentos como Storage, 

Switch e computadores para laboratórios didáticos, entre outros equipamentos. 

- Levando-se em conta a curva esperada para a vida útil dos equipamentos, especialmente 

considerando-se os laboratórios, é importante planejar e viabilizar sua substituição escalonada, 

somando-se a tal constatação os próprios desdobramentos do período de inativação de parte 

desses equipamentos durante o contexto pandêmica. 

9 Livros físicos e títulos digitais 

- Priorização da ampliação do acervo bibliográfico, através da disponibilização de novos títulos. 

10 Materiais permanentes para pesquisa e extensão como contrapartida condicionada à 

captação de novos recursos 

- Priorização quanto à efetivação das condições para a realização das atividades de pesquisa e 

extensão, garantindo recursos orçamentários para o fornecimento de materiais permanentes como 

contrapartida condicionada à captação de novos recursos e contribuindo para a realização plena 

dos resultados do desenvolvimento institucional. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Além da concordância em priorizar os dez pontos acima propostos, nas Rodas de Conversa e na 

Audiência Pública a participação dos diversos setores da comunidade acadêmica reforçou a 

preocupação quanto ao contexto orçamentário atual e às incertezas nos aportes orçamentários e 

suas consequências para o andamento das atividades da UFABC: os impactos na manutenção e 

na ampliação dos auxílios socioeconômicos e na manutenção e atualização do parque tecnológico 

da universidade, com impactos diretos na execução das atividades finalísticas, foram reafirmados 

constantemente no diálogo que se fez nestes espaços de reflexão sobre a RDO 2022. A ampliação 

de recursos, diante das necessidades orçamentárias achatadas ao longo dos últimos anos, e as 

consequentes atualizações estruturais (e estruturantes) para o funcionamento das atividades 

didáticas e administrativas foram reafirmadas por todas e todos participantes. 

As preocupações apresentadas pela comunidade acadêmica nas Rodas de Conversa e Audiência 

Pública orientaram as prioridades apresentadas nos itens 1 a 10 deste documento, e estão, de 

forma sintética, sistematizadas a seguir. 
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1 Manutenção dos auxílios e das bolsas importantes para a inclusão e a permanência de 

discentes 

Dentre as preocupações apresentadas pelos participantes nas Rodas de Conversa e na Audiência 

Pública, temas como a permanência e inclusão de discentes foram amplamente reafirmados e 

debatidos nesses eventos, sobretudo com a participação ativa dos discentes, que reforçaram suas 

reivindicações quanto à manutenção e à ampliação das ações e avaliaram a conjuntura de 

incertezas e de insegurança orçamentárias. Suas falas reforçam a importância de se posicionar 

frente aos sucessivos contingenciamentos e cortes orçamentários e a urgência de se enfrentar as 

restrições quanto a novos recursos para a ampliação dos auxílios e bolsas. 

2 Ampliação dos investimentos na Graduação 

Outra preocupação manifestada foi quanto as condições para a ampliação dos investimentos 

sobretudo nos laboratórios didáticos, com a consequente manutenção, atualização e renovação de 

equipamentos. Daí, não só por conta da vida útil desses equipamentos, porém, também devido ao 

período de suspensão das atividades didáticas presenciais, em que ficaram inativos, e ao eventual 

custo de manutenção e de atualização na retomada dessas atividades. 

3 Manutenção e atualização de equipamentos 

A manutenção dos equipamentos e a renovação gradual do patrimônio tecnológico da universidade 

aparece como um apontamento recorrente. Fundamenta-se na necessidade da atualização 

permanente dos equipamentos utilizados nas atividades finalísticas, evitando-se sua obsolescência, 

com a viabilização não só destas atualizações, porém igualmente das manutenções, como já 

observado anteriormente. 

4 Disponibilização de recursos de custeio na perspectiva da retomada das atividades 

presenciais 

Foi também recorrente as preocupações quanto à gestão e à execução dos contratos continuados, 

notadamente os contratos para o funcionamento do restaurante universitário, do transporte 

interunidades e limpeza e higienização dos espaços utilizados na universidade, e às aquisições de 

consumíveis para o cumprimento dos protocolos sanitários. 

Os temas que devem ser considerados na gestão dos contratos e dos serviços a qualquer tempo 

pautam-se nas incertezas orçamentárias e nos repetidos contingenciamentos; nas eventuais 

defasagens que eventualmente ainda permanecem nestes contratos, oriundas de cortes 

orçamentários de anos anteriores, e na expansão continuada da universidade em termos de número 

de discentes e de área construída. 

3. Sobre o cronograma das atividades para a elaboração da RDO 
2022 

O cronograma das atividades relativas à elaboração da RDO 2022 se encontra detalhado a seguir. 
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Ação / Atividade Responsável Data / Período 

Roda de conversa virtual com Pró-Reitores PROPLADI 27/09/2021, 
manhã 

Roda de conversa virtual com Direções de 
Centro 

PROPLADI 29/09/2021, das 
16h às 18h 

Roda de conversa virtual com representantes da 
ADUFABC, SINTUFABC, do DCE e do DA-SBC 
e com representantes discentes nos Conselhos 
Superiores 

PROPLADI 30/09/2021, das 
16h às 18h 

Audiência Pública PROPLADI 06/10/2021, das 
17h às 19h 

Elaboração da minuta inicial da RDO 2022 e do 
relatório com a síntese das Rodas de Conversa 
e da Audiência 

PROPLADI Out/2021 

Revisão da Minuta inicial da RDO 2022 Reitoria Out/2021 

Envio da convocação e da pauta da CANOA* Secretaria Geral 04/11/2021 

Apreciação e deliberação da Minuta da RDO 
2022 na CANOA* 

CANOA 11/11/2021 

Envio da convocação e da pauta do CONSUNI Secretaria Geral 12/11/2021 

Apreciação e deliberação da minuta da RDO 
2022 no CONSUNI* 

CONSUNI 23/11/2020 

* Conforme calendários previamente aprovados pelos respectivos órgãos colegiados, disponíveis em: 
Calendário CANOA e Calendário CONSUNI 

4. Considerações finais 

O processo de elaboração das RDO ao longo dos últimos anos, compreendendo (1) a realização 

de atividades de diálogo e reflexão com a comunidade universitária, basicamente as Rodas de 

Conversa setoriais e a Audiência Pública, com base em dados e informação da execução 

orçamentária de anos anteriores e do planejamento do desenvolvimento institucional; (2) a 

consolidação de uma minuta inicial de RDO pela Propladi; (3) a apreciação e a deliberação dessa 

minuta da RDO pela Canoa; e finalmente (4) a apreciação e a deliberação da minuta completa da 

RDO no Consuni já conforma um processo consolidado na UFABC, resultando em resoluções que 

contemplam as expectativas e os anseios da comunidade acadêmica e que balizam as decisões de 

gestão pelo período subsequente. 

Trata-se de um processo pautado na participação dos diversos setores da universidade, que 

agregam as/os representantes de docentes, de discentes da Graduação e da Pós-Graduação e de 

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
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técnicas/os administrativas/os, também dirigentes e agentes de planejamentos, e igualmente aberto 

à participação de toda a comunidade. Trata-se de processo que se pauta na ampla possibilidade de 

esclarecimentos, de questionamentos e de proposições de sugestões, e na reflexão conjunta e 

colaborativa sobre os rumos da universidade. 

Neste ano, para a realização do processo participativo na elaboração da RDO 2022, mais uma vez 

os espaços de diálogo ocorreram de forma virtual devido ao contexto pandêmico em que nos 

encontramos, ainda assim, mantendo seu caráter mais amplo e democrático. 


