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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 09 de março de 2023, em sua I reunião ordinária de 2023, na 
presença dos membros: Dácio Roberto Matheus, presidente; Fábio Henrique Bittes 
Terra, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Giovana Louíze da 
Silva, representante discente de graduação; Marcos Vinicius Pó, diretor do Centro de 
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 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; Vanessa Lucena Empinotti, representante docente. Ausência 
Vanessa Elena Bomfim, representante técnico-administrativa. Não votantes: Carolina 
Moutinho Duque de Pinho; secretária-geral; Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão 
de Conselhos; Fábio Furlan, pró-reitor adjunto de Pesquisa; Leonel Sampaio, pró-reitor 
adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Institucional; Mônica Schroder, vice-
reitora; Vanessa Cervelin Segura, pró-reitora adjunta de Administração; Wagner Alves 
Carvalho, pró-reitor de Pesquisa. Havendo quórum, a reunião teve início às 14h11, sob 
presidência de Dácio Roberto Matheus, e fim às 17h03. 

 

Relatório de Gestão 2022 

 

Contexto, histórico da proposta e destaques 

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 nos artigos 70, 71 e 74 da Constituição Federal de 
1988, do qual destacamos o previsto no artigo 70 e seu parágrafo único:  

Art. 70. 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. 

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 2022.  

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 
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composto por informações quantitativas e qualitativas dos resultados advindos da 
gestão estratégica ao longo do exercício. No referido relatório também são 
apresentados documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Para o Relatório de Gestão 
correspondente ao ano de 2022, o formato e o conteúdo foram estabelecidos pela 
Instrução Normativa nº 84/2020 e pela Decisão Normativa nº 198/2022, 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) e diagramado pela Assessoria de Comunicação 
e Imprensa (ACI). Na sequência, é apreciado e deliberado pela Comissão de Natureza 
Orçamentária e Administrativa (CANOA) e pelo Conselho Universitário (ConsUni), para 
ser então disponibilizado no sítio oficial da UFABC dentro do prazo determinado pelo 
TCU, sendo este ano a data limite de 31 de março de 2023.  

As normativas que regulamentam a elaboração do Relatório de Gestão do exercício de 
2022, citadas anteriormente, acompanham as mudanças iniciadas em 2018, seguindo 
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. 

Conforme Art. 3º da Instrução Normativa nº 84/2020, o relato integrado é direcionado 
aos seguintes usuários: 

(a) Cidadãos e seus representantes; 
(b) Usuários de serviços públicos e os provedores de recursos; e 
(c) Órgãos do Poder Legislativo e de controle. 

Os princípios norteadores do Relato Integrado são apresentados no Art. 4º da Instrução 
Normativa nº 84/2020, sendo eles: 

(1) Foco estratégico e nos cidadãos; 
(2) Conectividade da informação (inter-relação entre objetivos, ações, fatores de 

risco e resultados); 
(3) Relações com as partes interessadas; 
(4) Materialidade e relevância das informações; 
(5) Concisão; 
(6) Confiabilidade e completude para os cidadãos; 
(7) Coerência e comparabilidade temporais; 
(8) Clareza; 
(9) Tempestividade; e 
(10) Transparência. 

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.  
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Seguindo o regulamento estabelecido pelo TCU por meio da Decisão Normativa nº 
198/2022, o Relatório de Gestão 2022 é composto de: 

(1)  Elementos pré-textuais (Sumário); 
(2)  Mensagem do dirigente máximo (Mensagem da Reitoria); 
(3) Visão geral organizacional e ambiente externo; 
(4) Riscos, oportunidades e perspectivas; 
(5) Governança, estratégia e desempenho (incluindo os resultados alcançados); e 
(6)    Informações orçamentárias, financeiras e contábeis. 

Ainda seguindo as normas de elaboração do Relato Integrado, os resultados deixam de 
ser apresentados por setor da universidade e passam a tratar a instituição como um 
todo. Dessa forma, o Relatório de Gestão 2022 foi organizado a partir de: 

 Missão Institucional da UFABC: Promover o avanço do conhecimento através de 
ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como fundamentos básicos a 
interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social; 

 Macroprocessos Institucionais: Ensino, Pesquisa, Extensão, Inclusão e 
Permanência; 

 Plano de Desenvolvimento Institucional: PDI 2013-2023 e suas metas; 

 Temas Geradores: oriundos do planejamento estratégico da Gestão. 

O processo de elaboração do Relato Integrado de Gestão 2022 foi iniciado em meados 
de novembro, com a solicitação de informações para cada uma das unidades 
administrativas da UFABC. O prazo para envio das informações encerrou em 
06/01/2023, quando a ProPlaDI iniciou a sistematização e conferência das informações, 
elaboração e consolidação dos textos, tabelas e gráficos e finalizando com a revisão 
textual e ortográfica. Encerrada essa etapa, em meados de fevereiro o documento foi 
diagramado pela ACI, sendo esta versão final apresentada na I Reunião da CANOA, 
realizada em 09 de março de 2023, e posteriormente submetida à apreciação do 
ConsUni em sua primeira reunião ordinária. Uma vez aprovado, o documento final, 
contemplando as sugestões de melhoria apresentadas nas reuniões da CANOA e do 
ConsUni, será divulgado na página oficial da UFABC conforme orientado pelo TCU. 

Compreendido o histórico, a fundamentação e o processo de elaboração do documento, 
passamos agora a tratar do conteúdo do Relatório Integrado de Gestão correspondente 
ao exercício de 2022. 

Após dois anos e meio de suspensão das atividades presenciais, o início de 2022 ainda 
foi marcado pelos impactos da crise sanitária mais grave da atualidade e pelas ações que 
viabilizassem a retomada segura das atividades presenciais. Assim, 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 
na transição do formato remoto para o presencial. Sobre esse ponto, destacam-se as 
discussões realizadas no ConsUni, que resultaram na Resolução nº 217, de 31 de março 
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de 2022, que suspendeu o Plano de Retomada Gradual das Atividades Presenciais na 
UFABC, estabelecendo condições para retorno amplo a partir do mês de junho.  

Sobre as ações relacionadas à retomada segura das atividades presenciais, destacamos a 
realização, ao longo de todo o ano de 2022, de testes semanais de Covid-19 de baixo 
custo, utilizando metodologia RT-PCR. Os testes foram desenvolvidos por pesquisadores 
da própria UFABC e a metodologia utilizada é considerada padrão ouro pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS).  

Merece destaque, ainda, a atuação do Núcleo de Monitoramento e Testagem, que 
também auxiliou na definição de parâmetros de análise do quadro epidemiológico da 
região onde está inserida a Universidade. Com as atividades iniciadas em 2020, o Núcleo 
foi responsável pela produção de 38 Boletins Epidemiológicos. 

Na leitura do documento ficam evidentes os desafios enfrentados ao longo de 2022, em 
especial as ações adotadas para lidar com um orçamento aquém do necessário e que 
ainda sofre bloqueios, contingenciamentos e cortes orçamentários e financeiros, que 
prejudicam de forma expressiva o planejamento e o desenvolvimento das atividades da 
Universidade. 

O mês de junho, no qual tivemos o retorno amplo das atividades presenciais, foi 
marcado também por um corte de 7,2% no orçamento discricionário da Universidade, 
restando apenas R$ 44,34 milhões para atender as nossas necessidades. No segundo 
semestre ocorreram novos bloqueios, mas foram revertidos após forte pressão da 
sociedade e da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes).  

Ainda sobre os impactos orçamentários e financeiros, precisamos destacar o bloqueio 
orçamentário ocorrido no final de novembro que foi acompanhado da retirada dos 
limites para pagamento de serviços já executados e cujas despesas já estavam 
liquidadas. Referida situação só foi resolvida no início da segunda quinzena de 
dezembro, quando pudemos efetuar os pagamentos de fornecedores e prestadores de 
serviços. 

Outro marco importante no exercício de 2022 foi a realização do IV Congresso da 
UFABC. Dividido em seis mesas temáticas, este evento inaugurou o calendário de 
discussão do novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que será debatido e 
consolidado ao longo de 2023.  

Ainda no que diz respeito ao conteúdo do Relato Integrado de Gestão, para demonstrar 
como foram gerenciados os recursos orçamentários, humanos e tecnológicos ao longo 
do exercício de 2022, temos no tópico 4 o detalhamento da estrutura e ações de 
governança, o planejamento estratégico e orçamentário e os resultados alcançados, os 
quais foram separados por temas geradores. A relação completa pode ser visualizada no 
subitem 4.4 do Relatório, Anexo 4a, sendo destacados na sequência alguns resultados a 
título exemplificativo. 
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 TG1: Promover o papel do ensino superior no desenvolvimento nacional e 
resguardar seus valores institucionais fundamentais e seu caráter público e gratuito 

 Em defesa da ciência e da pesquisa científica e pela garantia de condições 
orçamentárias que permitam a manutenção e o avanço das políticas de 
inclusão e de permanência no Ensino Superior público e gratuito do Brasil, o 
Reitor da UFABC assumiu, após eleição por unanimidade, o cargo de primeiro 
Vice-Presidente da gestão 2022-2023 da Andifes, sendo a primeira vez que a 
UFABC tem uma representação no corpo de dirigentes dessa Associação; 

 No mês de setembro, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) divulgou o resultado da avaliação quadrienal, referente 
ao período de 2017 a 2020 dos Programas de Pós-Graduação (PPG). Dez 
programas conseguiram melhorar suas notas, sendo que dois deles, Ciência e 
Tecnologia/ Química e Nanociências e Materiais Avançados, receberam nota 
seis, o que os coloca como programas de excelência internacional segundo a 
CAPES. Cinco PPGs aumentaram seu conceito para cinco (Planejamento e 
Gestão do Território, Neurociência e Cognição, Ciências Humanas e Sociais, 
Biossistemas, e o Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – MNPEF). 
Três PPGs aumentaram seu conceito para quatro (Engenharia Biomédica, 
Economia, e Ciência e Tecnologia Ambiental). O resultado da avaliação 
quadrienal coloca a UFABC definitivamente entre as IES com PPGs de grande 
destaque em todo o cenário nacional. Temos agora dois PPGs nota seis, seis 
PPGs nota cinco, dezesseis PPGs nota quatro, e cinco PPGs nota três. 

 TG2: Consolidar a governança do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da 
UFABC, aprofundando a interdisciplinaridade e a inclusão social, com excelência 

 Por intermédio do Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas (NETEL), em 
2022 a Universidade ofereceu o projeto Q-Zero, que tem o intuito de 
integração, tutoria e nivelamento de conhecimentos básicos dos ingressantes 
dos cursos de graduação da UFABC, visando a sua adaptação e acolhimento 
para o início das aulas (bacharelados e licenciaturas interdisciplinares), e 
totalizou 2113 participantes, considerando os módulos que foram atualizados 
no Moodle: AVAA!!!, Raciocínio Lógico, Introdução aos Bacharelados e 
Licenciaturas Interdisciplinares, Leitura e Escrita I, Módulo de Biodiversidade e 
as atividades interativas em lives do Sextou com o Q-Zero. 

 A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP) 
realizou mais de 360 atendimentos em ações individualizadas e coletivas, como 
o acolhimento psicossocial, grupo de escuta, roda de conversa e atuou na 
coordenação e participação no Coletivo Interuniversidades de Atenção 
Psicossocial e Assistência Estudantil. 

 O ano de 2022 também foi um ano de avanço na consolidação das 
Licenciaturas Interdisciplinares (LI). Os Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs) 
da Licenciatura em Ciências Humanas (LCH) e da Licenciatura em Ciências 
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Naturais e Exatas (LCNE) foram atualizados, com vistas ao atendimento da 
curricularização da extensão e das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCNs).  

 Por meio de uma parceria UFABC-USP-UniSantos, fomentada pelo Edital 
MEC/SEB nº 35 - Programa Institucional de Fomento e Indução da Inovação da 
Formação Inicial Continuada de Professores e Diretores Escolares - as LIs 
receberam, no terceiro quadrimestre de 2022, seus primeiros ingressantes 
professores da rede pública do Estado de São Paulo.  

 TG3: Fortalecer a pesquisa científica e tecnológica, e a integração com a 
sociedade por meio da inovação e da extensão universitária 

 Em 2022 foram formalizadas 26 parcerias com instituições públicas e 
privadas, diversificadas em seus diferentes instrumentos, majoritariamente 
coordenados pelos pesquisadores dos Centros Acadêmicos (9 CCNH; 7 CECS; 1 
CMCC). Vale ainda registrar que apenas sete parcerias não contemplavam 
bolsas, o que sinaliza a importância da ampla atuação da área na formalização 
de parcerias, indo além da questão de captação de recursos, mas também na 
contribuição da consolidação do projeto pedagógico institucional e a 
consequente permanência estudantil. 

 Ao longo do ano de 2022 foi consolidada a parceria com a FAPUNIFESP, 
propiciando, em especial, a viabilização dos projetos do Programa ROTA2030, 
que tem coordenação pela Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
(FUNDEP), requerendo desta forma, a gestão administrativa e financeira de 
outra fundação de apoio autorizada. 

 Quanto a parques tecnológicos, destaca-se a aprovação de proposta enviada 
pela UFABC à chamada pública da prefeitura de Santo André, que receberá 
recursos da ordem de R$ 10 milhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI), por meio da Finep (Financiadora de Estudos e Pesquisas), 
FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e CT-
Verde Amarelo, para serem investidos na instalação do Centro de Inovação, 
Tecnologia e Empreendedorismo (C.I.T.E), dimensão física do Parque 
Tecnológico de Santo André. 

 Universidade das Crianças, que contemplou 260 estudantes, entre 7 e 10 
anos, de escolas públicas da região, e tratou de temas como astronomia, corpo 
humano e “qual a menor coisa que existe?”; o blog UFABC Divulga Ciência, 
hospedado no portal da Universidade e atualizado periodicamente com 
conteúdos próprios da comunidade UFABC e de plataformas parceiras. No que 
tange ao registro de ações extensionistas desenvolvidas por docentes e 
técnicos(as) administrativos(as) da UFABC e convalidadas posteriormente, 
foram reconhecidas 47 ações. 
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 A Comissão Permanente de Convênios (CPCo) discutiu e aprovou a posterior 
publicação da Resolução nº 06/2022 – CPCO, de 12 de agosto de 2022, que 
trata da prestação de serviços técnicos especializados a instituições públicas ou 
privadas, em atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica. 

 TG4: Garantir a inclusão e a permanência na UFABC 

 Em atenção à necessidade de discussão e aperfeiçoamento do acolhimento 
e do combate quanto às formas de assédio na instituição, a Reitoria instituiu 
um grupo de trabalho com representantes discentes, docentes e técnico-
administrativos para discutir políticas de combate ao assédio. Desse trabalho 
resultou a Resolução Nº 226/2022 – CONSUNI, de 30 de setembro de 2022, que 
dispõe sobre a definição de assédio moral, institucional e assédio sexual para 
seu enfrentamento no âmbito da UFABC, define instâncias de denúncia de 
assédio, de acolhimento de possíveis vítimas do assédio. Em breve, será 
também criada a “Comissão UFABC sem assédio”, composta por representante 
de todas as categorias. 

 No tocante à permanência, foram oferecidos 1.849 auxílios socioeconômicos 
mensais para estudantes em situação de vulnerabilidade, sendo 1.320 auxílios 
ativos. Observamos que todos os estudantes com renda familiar per capita de 
até 1,5 (um e meio) salário mínimo receberam os auxílios solicitados.  

 Realizadas obras para adequações às infraestrutura de acessibilidade nos 
campi de Santo André e São Bernardo do Campo.  

 TG5: Ampliar os processos de internacionalização do ensino, da pesquisa e da 
extensão, com base em uma política própria da UFABC  

 Participação em editais institucionais (CAPES, CNPq, FAPESP, etc.) de 
internacionalização da pesquisa e da pós-graduação (continuidade de 
participação), através da organização dos trabalhos junto às coordenações dos 
PPGs, de chamadas públicas que envolvam financiamento para os programas 
de pós-graduação por meio de bolsas, custeios e equipamentos. Tal ação visa 
expandir os processos de internacionalização do ensino e da pesquisa na pós-
graduação, ampliando os mecanismos de captação de recursos para 
colaborações com universidades e institutos de pesquisa no exterior, bem 
como possibilitando experiência internacional ao corpo discente, o que deve 
gerar impacto positivo na atuação dos egressos dos PPGs da UFABC. 

 Embora seja uma universidade ainda jovem, contando ainda com um efetivo 
limitado de professores e técnicos administrativos, a UFABC vem se destacando 
em avaliações internacionais de qualidade das universidades, o que se 
evidencia ao analisar seus resultados promissores em rankings nacionais e 
internacionais. 
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 Com o intuito de reconhecer a produção científica nacional em seus 
aspectos mais relevantes mundialmente, e homenagear as instituições que 
mais contribuem para o desenvolvimento científico do país, em 
novembro/2022, a CAPES, em parceria com a Editora Elsevier, concedeu à 
UFABC o Prêmio CAPES-Elsevier em três distintas categorias: impacto da 
colaboração internacional, colaboração universidade-empresa e produção 
científica de maior impacto. 

 Representada por 11 estudantes (4 de graduação e 7 de pós-graduação, 
entre eles 7 do gênero feminino e 4 do masculino), a UFABC participou da XXIX 
Jornada de Jovens Pesquisadores (JJI) realizada na Universidade Mayor, Real e 
Pontifícia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, em Sucre, na Bolívia. Foram 
apresentados projetos de pesquisa sobre gênero, ciências políticas e sociais, 
educação para a integração, desenvolvimento regional, extensão universitária, 
desenvolvimento da nanociência, ciências políticas e sociais, sustentabilidade, 
desenvolvimento de conhecimento para a integração científica, e ciência, 
tecnologia e inovação. Com o projeto intitulado “Uso de espectroscopia 
funcional por cuasi-infrarrojos (fNIRS) para evaluación del compromiso de los 
estudiantes”, uma estudante de doutorado em Engenharia da Informação 
recebeu um prêmio de destaque na cerimônia de encerramento do evento. 

 TG6: Aprofundar a gestão sustentável e a qualidade de vida na UFABC 

 Assinado o Protocolo de Intenções da Rede SustentAção – SP, formalizando 
a participação da Universidade nessa rede colaborativa que tem como objetivo 
compartilhar boas práticas, projetos e iniciativas voltadas à sustentabilidade 
nos órgãos públicos no estado de São Paulo. Esta participação contribuirá 
muito na elaboração do novo Plano de Logística Sustentável (PLS) da UFABC, a 
ser trabalhado pelo Comitê Estratégico de Sustentabilidade (CES) e pela 
Coordenação Executiva de Sustentabilidade (CoES). 

 A UFABC encerrou a geração de novos processos no formato físico. Essa ação 
foi essencial para promover o engajamento das áreas na migração de seus 
processos para o modelo eletrônico, onde 20 (vinte) tipos de novos processos 
foram homologados e já estão em uso, conforme divulgado no Portal de 
Processos Eletrônicos da UFABC. 

 No que se refere à coleta e tratamento de resíduos, a Prefeitura 
Universitária (PU) promoveu a coleta e envio para tratamento e destinação 
final de 5.110 quilos de resíduos químicos e 8.535,91 litros de resíduos 
infectantes e/ou perfurocortantes. O setor também promoveu a manutenção 
da coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos nos campi da Universidade. Em 
todos os prédios foram distribuídos coletores recicláveis com a finalidade de 
orientar a comunidade universitária sobre o descarte correto. 

 A Secretaria Geral (SG) regulamentou e implementou, ao longo do ano os 
processos digitais, permitindo com que as Atas e demais documentos avulsos 
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emitidos por cada Comissão, fossem cadastradas no Sistema Integrado de 
Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) e assinados pelos  
Coordenadores e Presidente da respectiva Comissão/Comitê, contribuindo com 
o meio ambiente através de ações como redução de impressão e redução de 
gastos com material de consumo. 

 No âmbito do Núcleo de Pesquisa em Biotecnologia para o Agronegócio 
Sustentável (INTERAGRO), a coordenação do Núcleo já está em contato com a 
Reitoria e Pró-Reitoria de Pós-Graduação para execução do projeto “UFABC 
carbono neutro”. O projeto já foi delineado e tem como objetivo principal 
realizar o inventário das emissões de gases do efeito estufa (GEE) pela 
instituição e proposição de estratégias para compensação dessa emissão. O 
projeto prevê a participação de professores, bem como alunos de graduação e 
pós-graduação, compreendendo atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 A Superitendência de Gestão de Pessoas (SUGEPE), por meio da Divisão de 
Saúde e Qualidade de Vida (DSQV), realizou o acompanhamento do esquema 
vacinal em relação à Covid-19 dos(as) servidores(as) e estagiários(as) da UFABC, 
bem como, organizou e entregou cerca de 10.000 (dez mil) máscaras tipo PFF2 
para servidores(as) e estagiários(as) e 5.000 (cinco mil) máscaras descartáveis e 
de tecidos (laváveis) para discentes, prestadores de serviços e visitantes. 

 A DSQV concluiu, durante o ano de 2022, o relatório sobre a “análise de 
afastamentos de saúde do biênio 2020-2021” em complementação ao estudo 
já realizado que compreendia o biênio 2018-2019. Ambos os relatórios estão 
publicados no Portal do Servidor da SUGEPE para consulta da comunidade 
acadêmica. 

 TG7: Aprofundar as condições facilitadoras das relações de trabalho na UFABC 

 No final de 2021, a SUGEPE, por meio da Divisão de Concursos, realizou um 
projeto de aditamento aos editais que ficaram represados desde 2019, em 
virtude da pandemia da Covid-19, aguardando aplicação das provas. O projeto 
foi submetido à Procuradoria Federal junto à UFABC e à Comissão de Vagas da 
UFABC, com aprovação em ambas instâncias, viabilizando a realização de 21 
(vinte e um) concursos para contratação de docentes em modo semipresencial.  

 Divisão de Concursos, em conjunto com a SG, elaborou uma proposta de 
regulamentação acerca de vínculo e/ou conflito de interesses entre candidatos 
e membros de comissões julgadoras de concursos/comissões de seleção de 
processos seletivos simplificados. A proposta foi amplamente discutida em 
algumas sessões da Comissão de Vagas e resultou na Resolução da Comissão de 
Vagas para Concursos de Docentes nº 1/2022 – CVCD, de 29 de novembro de 
2022, que norteia todas as coordenações de cursos e diretorias de Centros em 
uma fase crucial para o sucesso dos concursos e processos seletivos da UFABC.  
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 Em 2022, houve cerca de 880 (oitocentos e oitenta) participações finalizadas 
em mais de 430 (quatrocentos e trinta) ações de desenvolvimento de curta e 
média duração, abrangendo quase 350 (trezentos e cinquenta) servidores(as). 

 Implementação do Programa de Gestão de Desempenho (PGD) por meio da 
Resolução 221/2022 – CONSUNI, de 26 de maio de 2022, com a autorização 
para 114 (cento e quatorze) unidades administrativas executarem suas 
atividades em teletrabalho. 

 Ação conjunta da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad) e dos Centros, 
principalmente CMCC e CCNH, para a implantação da matrícula dos estágios 
das LIs e Licenciaturas pós LIs no Q2 e no Q3/2022. Foram realizadas algumas 
reuniões para discutir a melhor forma de fazê-lo e decidiu-se seguir o modelo já 
utilizado pelo CCNH há alguns anos, e na sequência o CCNH promoveu um 
treinamento para os TAs do CMCC e da ProGrad para que todos seguissem o 
mesmo fluxo. 

 Ao fim de 2022, foi realizada a migração da matrícula de estágios dos 
bacharelados dos três Centros para a nova Central de Serviços, facilitando o 
controle e a gestão interna dos estágios, e também para o aluno, que faz a 
solicitação em um único lugar para qualquer bacharelado pós-BI. 

 TG8: Ampliar a transparência da governança e consolidar o sistema integrado de 
gestão na UFABC 

 O Sistema de Bibliotecas da UFABC (SisBi) iniciou junto ao Núcleo de 
Tecnologia da Informação (NTI) a alteração do Banco de Dados do sistema de 
gerenciamento do acervo e circulação de materiais, Sophia Biblioteca, que 
atualmente opera em Banco de dados proprietário Oracle, por um Banco de 
Dados Open source, gerando economia, atualização e segurança tecnológica, 
com a consolidação prevista para primeiro semestre de 2023.  

 Na Pró-Reitoria de Administração (ProAd), em atendimento à Instrução 
Normativa nº 01, de 10 de janeiro de 2019, foi executado o terceiro Plano 
Anual de Contratações (PAC) da UFABC, contribuindo para deixar o processo de 
compras/contratações mais completo e transparente, o que possibilitou uma 
gestão mais sustentável e maior interação com a sociedade.  

 A ProAd também atuou como Unidade de Gestão da Integridade, 
acompanhando as reuniões e ações da Controladoria-Geral da União e da Rede 
TransformaGov.  

 Com o apoio da Divisão de Arquivo e Protocolo (DAEP/PROAD) foram 
identificados, mapeados e migrados 20 (vinte) fluxos de processos para o 
formato eletrônico. 

 Revisão e reclassificação dos documentos digitais emitidos no SIG/SIPAC. Tal 
ação visava restringir o acesso a documentos que constassem com dados 
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pessoais e dados pessoais sensíveis, garantindo maior proteção e segurança aos 
membros da comunidade e das empresas que possuem relação com a 
Universidade. 

 Pelo levantamento de clipping, realizado todas as semanas pela equipe da 
ACI, foram identificadas 783 menções à UFABC em veículos da imprensa. Os dez 
veículos que mais registraram a presença da UFABC foram: Folha, TV Globo, 
Estadão, CNN, DGABC, RD, Questão de Ciência, BBC, SBT e Record.  

 Em outubro de 2022 foi implantado o sistema e-agenda na UFABC, 
atendendo a uma das premissas constantes no Sistema de Transparência Ativa 
(STA), que prevê “maior transparência às relações de representação privada de 
interesses que ocorrem no relacionamento do Governo Federal com o mercado 
e com os diversos segmentos da sociedade, destinatária final das políticas 
públicas”. 

 TG9: Consolidar as obras dos dois campi, e atualizar e manter a infraestrutura 
tecnológica da UFABC 

 Entrega do sistema da nova central de serviços: O novo sistema permite criar 
formulários de serviços mais dinâmicos e facilita a prestação de atendimento 
por todas as áreas da UFABC, com mais funcionalidades de gestão e 
transparência. Atualmente, os serviços estão sendo migrados do sistema 
antigo.  

 Definição do processo de Resposta a Incidentes de Segurança da 
Informação, permitindo maior agilidade no atendimento a eventos que podem 
comprometer sistemas e dados, ou ocasionar disrupção das atividades da 
UFABC em geral. 

 Execução do Plano de Transformação Digital: O PTD é um projeto que visa 
disponibilizar serviços da universidade no portal gov.br com o objetivo de dar 
maior visibilidade aos serviços e padronizar a prestação de serviços. A UFABC 
participa juntamente com outras universidades da implementação da 
integração de alguns serviços fornecidos pelo Sistema Integrado de Gestão de 
Atividades Acadêmicas (SIGAA) com o portal gov.br. 

 No Campus Santo André, foram realizadas manutenções nos sistemas de 
detecção e combate a incêndio das edificações e adequações nas sinalizações 
de emergência, como medidas necessárias para a renovação do Auto de 
Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) dos Blocos A, B, D e K (em curso).  

 No Campus São Bernardo do Campo, o Sistema de Proteção de Combate a 
Incêndio (SPCI) atualmente recebe a manutenção de controle dos 
equipamentos, tais como bombas, pressostatos, quadros elétricos e rede 
hidráulica de acordo com as condições atuais. 
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 A Prefeitura Universitária atuou na manutenção preventiva e corretiva das 
edificações, em especial no momento próximo da retomada, onde fez uma 
força tarefa para o ajuste dos últimos detalhes para o recebimento de toda a 
comunidade.  

 Finalização da obra de adequação do laboratório de pesquisa onde será 
instalado o Microscópio Eletrônico de Transmissão (MET) no pavimento inferior 
do Bloco L. 

 Início da obra de adequações e complementações dos sistemas de proteção 
e combate a incêndios (SPCI) do Campus Santo André. 

 Início da obra de infraestrutura para complementação do entorno do 
campus Santo André. 

 Continuação do andamento das obras da Unidade Tamanduatehy, tanto na 
parte interna quanto externa. 

 Finalizado o processo licitatório para a contratação de obras de adequação e 
complementação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas do 
campus de São Bernardo do Campo. 

 

Avaliação e Sugestões dos Membros da CANOA 

Após apresentar a estrutura e indicar alguns destaques da Universidade no ano de 2022, 
a ProPlaDI ressaltou que em razão do prazo exíguo entre a sessão da CANOA (9 de 
março de 2023) e a data de envio da pauta do ConsUni (10 de março de 2023), a versão 
do Relatório de Gestão que seguirá com a pauta do Conselho será a mesma versão 
apresentada na CANOA. As sugestões de alteração apresentadas por e-mail ou durante 
a sessão da CANOA serão apresentadas na sessão do ConsUni e estarão contempladas 
na versão final do documento a ser divulgado na página da UFABC.  

Encerrada a apresentação e esclarecido esse ponto, foi aberto espaço para 
manifestação dos membros da CANOA.  

Foram apresentados por e-mail alguns apontamentos relacionados à forma (erros de 
digitação, formatação) e necessidade de revisão de algumas informações, sem que seja 
alterado o conteúdo do documento final. Também foram apresentadas algumas dúvidas 
pontuais, as quais foram esclarecidas durante a reunião da CANOA. 

Ainda, foram apresentadas algumas sugestões de melhoria para coleta de informações 
para a elaboração dos próximos Relatórios de Gestão, e ações para divulgação do 
documento junto à comunidade da UFABC e aos agentes externos.  

Conforme mencionado anteriormente, 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 4a ainda não 
teve incorporadas ao seu texto as sugestões apresentadas e acatadas pelos membros da 
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CANOA, mas estarão contempladas na versão final que será disponibilizada na página 
eletrônica da UFABC.  

Ainda, devido ao volume do documento e proximidade do prazo limite para 
atendimento 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 21 de março de 
2023 e deverá ser publicado no site da UFABC até 31 de março de 2023. 

 

Conclusão 

Acatadas as sugestões de melhoria e após dúvidas pontuais terem sido esclarecidas 
durante a reunião da CANOA, o Presidente submeteu o Relatório de Gestão 2022 à 
votação, sendo aprovado, com as adequações apresentadas por e-mail, por 
unanimidade, razão pela qual encaminhamos o documento (Anexo 4a) para Ordem do 
Dia da I Sessão Ordinária do ConsUni, a ser realizada em 21 de março de 2023, 
recomendando sua aprovação com a incorporação das sugestões apresentadas pelos 
membros da CANOA. 

mailto:planejamento@ufabc.edu.br

