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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 08 de 
setembro de 2022, em sua IV reunião ordinária de 2022, na presença dos membros: Dácio 
Roberto Matheus, presidente; Carolina Gabas Stuchi, pró-reitora de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional; Cristina Froes de Borja Reis, representante dos docentes; 
Giovana Louíze da Silva representante titular dos discentes de graduação; Rafael Arosa prol 
Otero, representante discente de pós-graduação; Rodrigo Luiz Oliveira Rodrigues Cunha, 
diretor do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Sara Cid Mascareñas Alvarez, pró-
reitora de Administração; Tatiana Lima Ferreira, diretora do Centro de Matemática, 
Computação e Cognição (CMCC); Vanessa Elena Bomfim, representante titular dos técnicos 
administrativos. Ausência justificada: Marcos Vinícius Pó, diretor do Centro de Engenharia, 
Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS). Não votantes: Mônica Schröder, vice-reitora; 
Leonel Miranda Sampaio, pró-reitor adjunto de Planejamento e Desenvolvimento 
Institucional; Vanessa Cervelin Segura, pró-reitora adjunta de Administração; Carolina 
Moutinho Duque de Pinho, secretária-geral; Fabiane de Oliveira Alves, Chefe da Divisão de 
Conselhos. Havendo quórum, a reunião teve início às 14h14, sob presidência de Dácio 
Roberto Matheus, e fim às 16h15. 

RESOLUÇÃO DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2023 

 

Histórico  

A Resolução de Diretrizes Orçamentárias (RDO) é tratada na Resolução do Conselho 
Universitário (ConsUni) nº 176, de 03 de maio de 2017, que prevê que esta deve apontar as 
prioridades para manter a missão institucional e os objetivos estatutários de ensino, 
pesquisa e extensão da Fundação Universidade Federal do ABC – UFABC, respeitando seu 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 
ou seja, na RDO serão definidas as regras gerais para priorizar a alocação e a execução dos 
recursos orçamentários da UFABC a cada ano. 

Tendo retornado as atividades presenciais em junho/2022, o processo de discussão da RDO 
da UFABC para o exercício de 2023 voltou a ser feito de forma presencial.  

Atendendo ao previsto na Resolução ConsUni nº 176, que considera mecanismos de 
participação e consulta à comunidade universitária no processo de elaboração da RDO, 
foram realizadas as seguintes atividades: 

a) Roda de conversas com os Dirigentes da UFABC, ocorrida em 03 de outubro de 2022; 

b) Roda de conversas com entidades representativas (ADUFABC, SINTUFABC, DCE, DA-
SBC) e representantes discentes dos Conselhos Superiores, ocorrida em 07 de 
outubro de 2022; e 
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c) Audiência Pública sobre Orçamento, Diálogo e Transparência da universidade, 
realizada em 13 de outubro de 2022, com divulgação pelo canal oficial da UFABC 
junto ao Youtube. 

Todos esses eventos tinham como objetivo captar as impressões e contribuições da 
comunidade universitária para o processo de construção da RDO para o ano de 2023.  

Para embasar as discussões, em cada um desses encontros foi apresentado um histórico da 
evolução do orçamento discricionário da UFABC e a forma como este vem sendo executado 
ao longo dos anos, incluindo o Orçamento de 2022. Ainda de forma a incorporar elementos 
importantes à discussão, foram apresentados comparativos entre os valores das propostas 
orçamentárias aprovadas pelo ConsUni e os valores finais indicados no Projeto de Lei 
Orçamentária Anual dos últimos anos. 

Destaca-se que a UFABC tem atingido um custo médio de R$ 44 milhões/ano em 2020, 2021 
e até o 2º Quadrimestre de 2022, períodos em que a pandemia da Covid-19 manteve a 
comunidade total ou parcialmente em atividades remotas. Entre 2017 e 2019, quando as 
atividades eram totalmente presenciais, o custo médio da UFABC era de R$ 45,4 
milhões/ano. Contudo, não podemos afirmar que a Universidade custe só isso. Na verdade, 
fomos obrigados a encaixar o custo da universidade nos escassos valores aprovados nas Leis 
Orçamentárias Anuais (LOAs), e, em razão disso, seguimos com demandas represadas desde 
2016.   

Na sequência foi apresentado o cenário para o orçamento de custeio e investimento da 
UFABC no Projeto de Lei Orçamentária de 2023, onde se observa que seguimos em um 
contexto de restrição: 

Proposta X LOA Custeio Investimento Total 

Proposta UFABC 
(ConsUni) 

R$ 105.358.903 R$ 211.276.114 R$ 316.635.017 

Indicativo PLOA R$ 43.646.855 R$ 2.550.000 R$ 46.196.855 

Diferença (Proposta 
– LOA) 

R$ 61.712.048 R$ 208.726.114 R$ 270.438.162 

Comparando os valores necessários identificados pelas diferentes áreas da Universidade e os 
valores indicados na PLOA, observamos que para o exercício de 2023 seguimos em um 
cenário crítico e com muitas incertezas, em especial: 

 O histórico de restrições e cortes orçamentários ao longo de 2022 que afeta, em 
especial, os primeiros meses do próximo exercício; 
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 A intensidade e forma de operacionalização dos cortes, transformando o orçamento 
das universidades em instrumento de ajuste fiscal, retirando a autonomia 
administrativa e de gestão financeira das Universidades; 

 Incerteza sobre a possibilidade de recomposição ou novos cortes; 

 Eleições nacionais com a transição de governo e nova composição do Congresso 
Nacional; 

 Aprovação tardia da LOA 2023 e liberação de limites no início do próximo ano.  

Com esse cenário, podemos afirmar que teremos dificuldades de manutenção ao longo do 
próximo exercício e será cada dia mais difícil de assegurar a função social do ensino superior 
público. Também podemos afirmar que o recurso de investimento será insuficiente para 
consolidação dos campi e para a atualização do parque tecnológico e dos laboratórios da 
UFABC.  

Por esses motivos, torna-se ainda mais importante a participação da comunidade nas 
discussões acerca da RDO 2023, que orientará os parâmetros e as principais referências para 
a execução do orçamento ao longo do próximo exercício.  

Ainda de forma a subsidiar as discussões nos encontros citados anteriormente e mantendo a 
RDO 2022 como referência, foram apresentadas as seguintes questões orientativas: 

1. O que priorizar para manter e recompor as demandas da UFABC, levando em conta 
seu funcionamento com inclusão e excelência, num contexto indicando fortes 
restrições orçamentárias no PLOA 2023 (ao mesmo tempo em que a vitória de um 
governo mais progressista permite visualizar a possibilidade de alguma recomposição 
orçamentária)? 

2. E o que priorizar para continuar garantindo o alcance de seus objetivos 
institucionais previstos no PDI e no PPI (e tendo em conta que está para se iniciar a 
construção de um novo PDI)? 

Após as apresentações, abriu-se a palavra para a participação e contribuição dos presentes, 
onde foram apresentadas as reflexões, as preocupações e as demandas que poderiam 
constar da nova RDO.  

Com base nessas considerações e na própria RDO 2022, a Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (ProPlaDI), elaborou uma minuta de Resolução, a qual foi 
apresentada e discutida na V Reunião Ordinária da Comissão de Natureza Orçamentária e 
Administrativa (CANOA), ocorrida em 03 de novembro de 2022. 
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Importante registrar que é a CANOA que avalia e submete a minuta da RDO à apreciação do 
ConsUni, o que deve ocorrer somente após o envio do PLOA pelo Poder Executivo ao 
Congresso Nacional. 

 

Encaminhamento das discussões  

Para melhor compreensão do processo complexo de construção da proposta de Resolução 
das Diretrizes Orçamentárias, a sessão da CANOA foi iniciada com uma apresentação da Pró-
Reitora de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, que detalhou um pouco do ciclo 
orçamentário anual, o calendário de elaboração da RDO 2023, um comparativo das 
propostas orçamentárias anuais aprovadas pelo ConsUni e as Leis Orçamentárias Anuais dos 
últimos anos e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2023, reforçando as 
dificuldades que projetamos para manutenção da Universidade no próximo exercício.   

Ainda nessa apresentação, foram indicadas as ações relacionadas ao orçamento que estão 
sendo executadas ou acompanhadas nesse momento e os próximos passos a serem dados, 
destacando-se que a RDO será a ferramenta que orientará os parâmetros e as principais 
referências para a execução do orçamento no próximo ano, bem como, a partir de uma 
discussão nos espaços institucionais devidos, terá papel fundamental na tomada de decisões 
difíceis em 2023.   

Ainda durante essa fala, foi apresentada a estrutura proposta para a RDO 2023, dividida em 
blocos que se assemelha bastante ao constante na RDO 2022. Os Artigos 1º, 2º e 3º tratam 
de recursos de custeio e a ordem de prioridade que deve ser adotada em casos de 
insuficiência ou de ampliação. Já nos Artigos 4º e 5º temos a mesma estrutura, mas tratando 
dos recursos de investimento. 

As impressões indicadas pela comunidade ao longo dos encontros de discussão da RDO 2023 
foram consolidadas pela ProPlaDI e incorporados na Minuta de Resolução de Diretrizes 
Orçamentárias para 2023, mais precisamente nos incisos que compõem os Artigos 1º e 4º do 
documento apresentado na V Reunião Ordinária da CANOA, sendo:  

1) Custeio 
I – manutenção dos auxílios e das bolsas já concedidos a discentes de graduação e 
pós-graduação (acadêmicos e socioeconômicos), cujos editais e projetos estejam 
em plena vigência;  
II – preservação dos serviços continuados terceirizados cuja interrupção 
comprometa as atividades didáticas e administrativas, como serviços de limpeza e 
higienização, manutenção em geral, vigilância e portaria;  
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III – aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços em geral que 
sejam imprescindíveis para a realização das atividades didáticas, dentre os quais 
destacam-se: 

a. os insumos necessários para a realização das aulas práticas em laboratórios 
didáticos e as ações para a manutenção dessas estruturas;  
b. as ações de extensão e cultura exigidas nos cursos de graduação;  
c. a assinatura de portais e bases de livros, revistas e demais títulos em formato 
digital, considerando o que consta da bibliografia básica ou complementar das 
disciplinas de graduação e pós-graduação.  

IV – disponibilização de serviços e tecnologias de informação e comunicação que se 
mostrem necessários para a realização das atividades didáticas e administrativas; 
V – preservação de serviços públicos essenciais cuja interrupção comprometa as 
atividades didáticas e administrativas, como fornecimento de água e energia 
elétrica; e 
VI – materiais de consumo e serviços em geral que sejam imprescindíveis para a 
realização dos eventos “UFABC para todos” e Simpósio de Iniciação Científica. 

 
2) Investimento 

I – aquisição de materiais permanentes necessários para viabilizar a realização das 
atividades didáticas, incluindo:  

a. as necessidades de atualização do parque de equipamentos dos laboratórios 
didáticos;  

b. as ações de extensão e cultura exigidas nos cursos de graduação;  

c. aquisição de títulos digitais para acesso perpétuo ou eventuais necessidades 
de aquisição de livros físicos que constem nas bibliografias básicas e/ou 
complementares das disciplinas.  

II – conclusão e complementação das obras em andamento para a disponibilização 
de infraestrutura e de segurança para a comunidade acadêmica, priorizando:  

a. a conclusão da Unidade Tamanduatehy e sua integração às demais 
infraestruturas do campus Santo André;  

b. a viabilização das condições para o início de obras para a abertura de uma 
saída que ligue o campus São Bernardo do Campo à rodovia Anchieta; 

c. a continuidade das melhorias para a acessibilidade nos campi da universidade; 

d. a atualização dos Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio do campus São 
Bernardo do Campo.  
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III – aquisição de materiais permanentes e contratação de serviços para a 
manutenção, a atualização e a ampliação do parque tecnológico da universidade;  

IV – materiais permanentes imprescindíveis para a realização das atividades de 
pesquisa e extensão, considerando as contrapartidas condicionadas à captação de 
novos recursos. 

Da leitura do documento observamos que em diversos pontos são destacadas ações 
voltadas aos pilares da UFABC (ensino, pesquisa e extensão), bem como para melhoria das 
condições de trabalho dos servidores e permanência dos discentes.  

Durante a V reunião ordinária da CANOA, mais uma vez contamos com a participação ativa 
de representantes da comunidade, resultando em uma discussão bastante produtiva. Foram 
apresentadas dúvidas pontuais e pequenas alterações que não interferiram no mérito do 
documento inicialmente apresentado. Também foi destacada a necessidade de revisarmos a 
Resolução ConsUni nº 176, de forma a modernizar o processo de elaboração da proposta 
orçamentária e aproximá-lo ainda mais do Planejamento Estratégico da universidade. 

Após esclarecimentos e sugestões de melhoria, o Presidente da Comissão submeteu a 
Proposta de Resolução (Anexo 2a) à votação, sendo esta aprovada por unanimidade pelos 
presentes, já com as alterações propostas incorporadas no texto. 

 

Como podemos observar, o material elaborado foi construído com a participação ativa da 
comunidade e será ferramenta indispensável para a gestão dos recursos orçamentários ao 
longo do próximo exercício, podendo prosseguir com sua apreciação na V reunião ordinária 
do ConsUni, a ser realizada em 22 de novembro de 2022. 

 

Conclusão 

Entendemos que as sucessivas resoluções aprovadas desde o encerramento do exercício de 
2017 vêm cumprindo seu papel com o estabelecimento de prioridades de custeio e de 
investimento que deverão ser preservadas, recompostas ou ampliadas. 

A cada ano, tem sido ampliada a discussão sobre o orçamento da universidade, tornando-o 
mais transparente e participativo. Após um longo período de suspensão, as atividades 
presenciais na universidade foram retomadas em junho corrente e utilizamos ferramentas 
que possibilitaram o debate e a participação da comunidade universitária, tanto nas rodas 
de conversa quanto na audiência pública, seguindo com a discussão na CANOA e finalizando 
com a futura apreciação pelo ConsUni.  
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Entendemos, assim, que a proposta da RDO 2023 (Anexo 2a) é resultado de um processo de 
construção conjunta que está evoluindo a cada ano, refletindo os temas mais sensíveis da 
universidade, seus anseios e preocupações. A proposta de RDO (Anexo 2a) está estruturada 
de forma a orientar as prioridades da UFABC no próximo exercício, atendendo as demandas 
oriundas do funcionamento da UFABC com inclusão e excelência. Cumpre esclarecer que na 
versão final, Anexo 2a, submetida à apreciação do Conselho Universitário, já estão sendo 
consideradas as alterações de redação discutidas na reunião da CANOA.  

Conforme a Resolução ConsUni nº 145, de 4 de dezembro de 2014, é competência da 
CANOA manifestar-se sobre os aspectos orçamentários e administrativos submetidos à 
apreciação do ConsUni, e estes poderão compor diretamente a ordem do dia da sessão 
desse Conselho. Assim, é responsabilidade da CANOA encaminhar a minuta de RDO para a 
apreciação das conselheiras e dos conselheiros no ConsUni, conforme disposto na Resolução 
ConsUni nº 176/2017.   

Por todo o exposto, após discussão e realizados os ajustes finais, os representantes 
presentes na V Reunião Ordinária da CANOA aprovaram por unanimidade a Minuta da RDO 
para 2023 (Anexo 2a), razão pela qual encaminhamos o documento para Ordem do Dia da V 
Sessão Ordinária do ConsUni, recomendando sua aprovação integral. 


