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Com base no Art. 2º da Resolução ConsUni nº 28, de 30 de setembro de 2009, a Comissão de 
Natureza Orçamentária e Administrativa (CANOA) reuniu-se no dia 10 de março de 2014, na 
sala de reuniões da Reitoria, 1º andar, Torre I, Bloco A , em sua I reunião ordinária de 2014, na 
presença dos membros: Klaus Capelle, coordenador da CANOA; Dácio Roberto Matheus, vice-
reitor; Annibal Hetem Junior, diretor do CECS; Daniel Dubosselard Comin Lot, representante 
dos técnicos administrativos; Edson Pinheiro Pimentel, diretor do CMCC; Igor Wanderley Reis 
Dias, representante discente de pós-graduação; Júlio Francisco Blumetti Facó, pró-reitor de 
administração; Ronei Miotto, diretor do CCNH; Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, pró-
reitor de planejamento e desenvolvimento institucional;. Ausente: Silas de Melo Furtado, 
representante dos discentes de graduação. Ausência justificada: Wesley Gois, representante dos 
docentes. Não votantes: Fabiane de Oliveira Alves, chefe da Divisão de Conselhos, Rail Ribeiro 
Filho, chefe de divisão de planejamento e apoio à gestão da ProGrad; Regina Barbosa do 
Nascimento, coordenadora de orçamento substituta  e Leonardo Ribeiro da Silva, economista da 
ProPlaDI. Havendo quórum legal, o coordenador da CANOA abre a sessão às 14h06, com as 
discussões que geraram o seguinte parecer a ser apreciado, na Ordem do Dia, pelo Conselho 
Universitário (ConsUni), em sua I sessão ordinária, a ser realizada em 25 de março de 2014:  

RELATÓRIO DE GESTÃO 2013 
 
Professor Vitor Marchetti explicou que a Universidade Federal do ABC (UFABC), por ser um 
órgão público da administração indireta, não vinculada diretamente à Presidência da República, 
fica obrigada a prestar contas ao Congresso Nacional, representado pelo Tribunal de Contas da 
União – TCU, conforme artigo nº 70 da Constituição Federal. Para orientar os órgãos 
prestadores de contas para disponibilização de informações  essencialmente relevantes e para 
padronizar os Relatórios de Gestão, são emitidas anualmente uma Decisão Normativa e uma 
Portaria, ambas do TCU, especificando a organização, a forma, os conteúdos e os prazos de 
apresentação do Relatório. A prestação de contas do exercício de 2013 deve atender as 
exigências da IN TCU nº 63/2010, Decisão Normativa TCU nº 127/2013 e a Portaria TCU nº 
175/2013.  
 
Regina Barbosa detalhou que nesta versão, por tratar-se de um documento apresentado à nova 
equipe administrativa, o Relatório de Gestão 2013 traz outros resultados do exercício anterior. 
Apresentou a estrutura do Relatório que divide-se em duas partes. Na primeira, constam: 
identificação da UFABC; finalidades e competências institucionais da UFABC; organograma 
funcional; macroprocessos finalísticos (Ensino, Pesquisa, Extensão e internacionalização); 
macroprocessos de apoio (suporte acadêmico administrativo/ pedagógico, gestão de 
pessoas/serviços/infraestrutura física, assistência estudantil, entre outros); principais parceiros 
planejamento e resultados alcançados.  
 
A segunda parte, o Anexo do Relatório de Gestão, traz informações técnicas e específicas 
produzidas por algumas áreas, em especial ProAd, ProPlaDI, NTI, PU, Audin e Reitoria. Tais 
informações são baseadas na extração de dados do Siafi Operacional, Siafi Gerencial, Siape, 
SISAC, SPIUNET e Cadastros ProAd e PU. Tais detalhamentos constam do anexo que se 
encontra em fase de elaboração. 
 
Foram ainda elencados destaques no tocante à expansão da estrutura física e de recursos 
humanos, bem como de alunos e cursos, dentre outros. Também pormenorizou questões ligadas 
à dotação e execução orçamentária. 
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Em discussão, foram levantados alguns pontos no que tange à elaboração do documento, para os 
quais, professor Vitor e Regina procuraram esclarecer.  
 
Findos os esclarecimentos e discussões, professor Klaus questionou a Comissão quanto ao 
encaminhamento.  Com 5 votos favoráveis, 1 contrário e 2 abstenções, a CANOA encaminhou o 
documento para Ordem do Dia da I sessão ordinária do ConsUni que acontecerá no dia 25 de 
março de 2014, recomendando sua aprovação. Professor Ronei Miotto declarou seu voto 
contrário, não por ser avesso ao documento em si, mas por discordar da apreciação de um 
documento incompleto. 
 
 
 


