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PROGRAMA E AÇÕES EXECUTADAS PELA UFABC COM INDICADORES, METAS E UNIDADES 
RESPONSÁVEIS 

2022 

PROGRAMA/AÇÃO INDICADOR META LOA 
META REALIZADA EM 

2022 
UNIDADES RESPONSÁVEIS 

Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União 

Ação 0181 – Aposentadorias e Pensões – 
Servidores Civis 

Sem meta definida Sem meta definida - 
SUGEPE - 

Superintendência de Gestão 
de Pessoas 

0901 – Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 

Ação 0005 – Sentenças Judiciais 
Transitadas em 
Julgado (Precatórios) 

Sem meta definida Sem meta definida - - 

0910 – Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais 

Ação 00OQ – Contribuição a Organismos 
Internacionais sem Exigência de 
Programação Específica – No Exterior 

Sem meta definida Sem meta definida - - 

Ação 00PW – Contribuição a Entidades 
Nacionais sem Exigência de Programação 
Específica Nacional 

Sem meta definida Sem meta definida - - 

2080 – Educação de qualidade para todos 

Ação 20GK – Fomento às Ações de 
Graduação, Pós- Graduação, 
Ensino, Pesquisa e Extensão 

Projeto apoiado 
(unidade) 

172 216 
PROEC – Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura 

Ação 20GK.0001 – Fomento às Ações de 
Graduação, Pós-Graduação, 
Ensino, Pesquisa e Extensão 

Bolsa concedida 
(unidade) 

1.800 1.795 
PROEC – Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura 

Ação 20GK.0008 – Idiomas sem 
fronteiras 

Iniciativa apoiada 
(unidade) 

1 0 
NETEL – Núcleo Educacional 

de Tecnologias e Línguas 

Em relação à ação Idiomas sem fronteiras - sob responsabilidade do NETEL, esclarecemos que houve necessidade de adiar e replanejar a 
execução da ação para 2023 por razões de reestruturação da Divisão de Idiomas a partir da metade de 2022, com desafios organizacionais e outras 
demandas prioritárias que exigiram atenção do Núcleo e da Divisão. 
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Ação 20RK.0035 – Funcionamento de 
Instituições Federais de Ensino Superior 

Estudante Matriculado 14.674 16.905 
PROGRAD – Pró-reitoria de 

Graduação 

A meta física prevista para o ano de 2022 era de 14.674 alunos matriculados, sendo este valor esperado para o mês de setembro, quando 
estava previsto o ingresso dos novos alunos pelo Enem/SiSU, certame pelo qual a UFABC ofertou a totalidade de suas vagas.  
Entretanto, o ano de 2.022 ainda transcorreu sob o impacto da pandemia e das adequações feitas em modalidades de ensino, no calendário de 
ingresso e em normativas internas.  
Neste sentido, os valores de número de alunos matriculados, que já vinha um pouco superestimado pelo adiamento do ingresso e pela 
flexibilização de normativas de desligamento, provavelmente ainda será ajustado no decorrer de 2023 até que o ritmo de progressão dos alunos 
nos cursos retorne ao normal. 
Como exemplo, destacamos que a evasão real decorrente da pandemia ainda não pode ser claramente observada. Além disso, as atividades 
didáticas presenciais só foram plenamente retomadas no último período letivo de 2.022, iniciado no mês de setembro. 
O valor real observado na Ação 20RK – plano orçamentário 0035 foi de 16.905 alunos matriculados, correspondente a 115,2 % da meta prevista. 
Observamos que este valor é condizente com o valor de + 112,3 % observado no ano de 2.021, devido aos mesmos motivos elencados aqui. 
Dessa forma, reforçamos que entendemos que não é o caso de reprogramar a meta, e que haverá um ajuste (para menos) do valor represado 
durante a pandemia, possivelmente já em 2023, de maneira que o valor de alunos retorne à sua evolução histórica 

Ação 20RK.7326 – Reimplantação do 
projeto NEA – Núcleo de Estudos de 
Agroecologia e Produção Orgânica da 
Fundação Universidade Federal do ABC 
– No Estado de São Paulo 

Estudante Matriculado 
 

144 0 
PROEC – Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura 

Ação 4002 – Assistência ao Estudante de 
Ensino Superior 

Estudante Assistido 6.256 6.256 
PROAP – Pró-reitoria de 
Assuntos Comunitários e 

Políticas Afirmativas 

Ação 4002.0003 – PNAES – Decreto nº 
7.234/2010 – Auxílio Financeiro a 
Estudante 

Estudante Atendido 1.252 1.252 
PROAP – Pró-reitoria de 
Assuntos Comunitários e 

Políticas Afirmativas 

Ação 4002.0001 – Programa INCLUIR - 
Acessibilidade na Educação Superior 

Projeto apoiado 1 1 
PROAP – Pró-reitoria de 
Assuntos Comunitários e 

Políticas Afirmativas 

Ação 8282 – Reestruturação e Expansão 
de Instituições Federais de Ensino 
Superior 

Projeto Viabilizado 
(unidade) 

2 2 
SPO – Superintendência de 

Obras 

Programa 2109 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação 
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Ação 20TP – Pagamento de Pessoal Ativo 
da União 

Sem indicador definido Sem meta definida - 
SUGEPE - 

Superintendência de Gestão 
de Pessoas 

Ação 2004 – Assistência Médica e 
Odontológica aos Servidores Civis, 
Empregados, Militares e seus 
Dependentes 

Pessoa beneficiada 1.432 1.611 
SUGEPE – 

Superintendência de Gestão 
de Pessoas 

Ação 212B – Benefícios Obrigatórios aos 
Servidores 

Pessoa beneficiada 

1.537 
(Auxilio-Alimentação) 

232 
(Assistência Pré- 

Escolar 
Servidor/Dependente 

Beneficiado) 
517 

(Auxílio-Transporte) 

1.672 
(Auxilio-Alimentação) 

223 
(Assistência Pré-Escolar 

Servidor/Dependente 
Beneficiado ) 

510 
(Auxílio-Transporte) 

SUGEPE – 
Superintendência de Gestão 

de Pessoas 

Ação 216H – Ajuda de Custo para Moradia 
ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos 

Agente público 
beneficiado 

1 0 
SUGEPE – 

Superintendência de Gestão 
de Pessoas 

Não houve pagamento de ajuda de custo no período 

Ação 4572 – Capacitação de Servidores 
Públicos Federais em Processo de 
Qualificação e Requalificação 

Servidor capacitado 505 115 
SUGEPE – 

Superintendência de Gestão 
de Pessoas 

As principais realizações alcançadas com cada execução da ação orçamentária nº 4572 foram: 
 
- Desenvolvimento de competências relacionadas à Consultoria em Auditoria para melhor assessorar a gestão; 
- Qualificação quanto aos principais procedimentos e boas práticas a serem observadas na contratação e gestão contratual de obras da Universidade;  
- Aprimoramento do conhecimento sobre como atuar no contratos de obras públicas frente aos efeitos das variações significativas dos índices 
inflacionários; 
- Atualização sobre a nova Lei de Licitações, enfocando as principais mudanças, as regulamentações e os entendimentos do TCU; 
- Acompanhamento em detalhe de todos os passos da produção editorial e aquisição de uma visão abrangente da edição de um livro; 
- Desenvolvimento de competências para desenhar e facilitar conversas significativas; 
- Conhecimento do modelo de maturidade organizacional do Kanban; 
- Possibilidade de implementação de novos serviços e dinâmicas alinhadas às novas tendências biblioteconômicas. 
- Aprimoramento do conhecimento em Excel; 
- Possibilidade de desenvolver e implantar programas básicos de monitoramento dos principais riscos físicos e químicos existentes em áreas 
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industriais; 
- Possibilidade de realização de auditorias de primeira parte (auditoria interna) e de segunda parte em Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional; 
- Apoio às ações de parceria da UFABC com os setores públicos e privados; 
- Provimento de soluções de combate a incêndio de forma a preservar o patrimônio público, as instalações, os equipamentos, o acervo documental e a 
integridade física dos servidores, bem como, do público em geral que nela circula e do meio ambiente, além do cumprimento da legislação em vigor. 

Ação 09HB – Contribuição da União, de 
suas Autarquias e Fundações para o 
Custeio do Regime de Previdência dos 
Servidores Públicos Federais 

Sem indicador Sem meta - 
SUGEPE – 

Superintendência de Gestão 
de Pessoas 

 


