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Sessão Ordinária de 13 de março de 2017. 
 
 
Expediente: Relatório de Gestão CCNH 2016 
 
Relator: Dalmo Mandelli 
 
Contexto e Histórico: 
Trata-se de uma leitura crítica do apêndice que complementa o relatório de gestão 
encaminhado para a PROPLADI para o exercício de 2016.  
 
Avaliação: 
O relatório está muito bem redigido e apresenta os resultados obtidos em cada uma 
das funções desenvolvidas pelo CCNH, descrevendo as principais atividades 
executadas e os resultados obtidos em 2016. Abaixo são destacadas informações que 
seriam importantes de serem apreciadas pela plenária do Conselho do Centro.  
 
 
 

1) Pág 6. No relatório está escrito:  
A padronização dos sites continuou a ser buscada. ...Com a mudança do portal 
da UFABC, a ACI proverá treinamento das áreas a fim de que suas páginas 
sejam atualizadas e padronizadas. 

 
Observação do Relator: a divulgação de informações da UFABC via internet é 
fundamental. Como está este treinamento esta função? Os docentes, por meio dos 
Núcleos, Grupos de Pesquisa poderiam compartilhar deste apoio na criação e 
manutenção de sites? 

 

 

 
2) Pág. 6 e 7: O relatório afirma: 

Providência: Revisar, conjuntamente com demais atores envolvidos, os 
controles e normativos quanto à presença do docente em aula, e créditos das 
aulas ministradas por eles,.....Monitoramento: Realizamos reunião com a 
PROGRAD e a Prefeitura Universitária a fim de explicitar nossa preocupação 
em garantir o controle dos docentes em sala de aula, bem como estipular 
ações para que isso aconteça.... os presentes em reunião concluíram que a 
melhor forma de efetivação do controle apontado seria através da utilização do 
Portal do Professor...  
 
O NTI, por sua vez, informou aos interessados a respeito da viabilidade do 
atendimento da proposta, e apresentou prazo de entrega para o final do 1º 
quadrimestre de 2015 da aplicação do novo controle de docentes em sala de 
aula, previsto para 08/05/2015, devido aos apontamentos apresentados pelo 
NTI da UFABC. Até o momento, o novo controle não foi apresentado ao CCNH. 
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Observação do Relator: ficou a dúvida sobre o que seria “garantir o controle dos 
docentes em sala de aula”?. 
 

 
 

3) Pág. 8. No relatório é colocado: 
Revisar, junto aos demais gestores envolvidos da UFABC, a estrutura e 
processos de compras de materiais consumíveis de laboratórios..visando maior 
eficiência na percepção de necessidades, aquisições. 

 
Observação do Relator: quem são os responsáveis para gerar a lista de compras de 
materiais de laboratório? No item 10 deste parecer, discute texto das pags 22 e 23 
onde este assunto é novamente discutido. 
 
 
 

4) Pág 10: O relatório indica: 
O Quadro 1 “Resultados do Planejamento Estratégico do CCNH” afirma que no 
Objetivo “Convênios, Incentivar a formalização de convênios,  Manual e 
legislação em estudo”, afirma-se que as ações foram transferidas para 2017.  

 
Observação do Relator: Quais seriam estas ações e a previsão de concretização? 
 
 

5) Pág 11: O relatório mostra: 
Na Tabela 3 “Distribuição do orçamento de diários, por tipo” há um uso de 52% 
de diárias nacionais e 382% de diárias internacionais.  
 

Observação do Relator: Como se chegou ao valor de 382%?  
 
 
 

6) Pág 12: No relatório é apontado 
Na Tabela 4 o “Orçamento utilizado por cada Curso do CCNH, por tipo de 
material de consumo” no qual se deve destacar o montante usado pela 
química, 62% do total dos cursos (R$ 19.316,92 de um total de R$ 91.000,74.). 
 
 
 

7) Pág 13: No relatório é descrito 
Na Tabela 5 o “Comparativo entre os valores para compra de materiais de 
consumo previstos e demandados, por Curso”.  
 

Observação do Relator: Qual a relação desta tabela 5 com a tabela 4 da pág. 12 
(Orçamento utilizado por cada Curso do CCNH, por tipo de material de consumo)?. 
Ainda nesta Tabela 5, observa-se que o Bacharelado em Física fez excelente previsão, 
solicitando apenas 9% a mais do que o previsto (R$ 43.604,60 em R$ 40.000) . O 
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Bacharelado em Química demandou 17% a mais do que o previsto. A Licenciatura em 
Química não solicitou nenhum recurso dos R$ 19.400 previstos. Já o Bacharelado em 
Biologia demandou 37% dos R$ 70.000,00 incialmente previstos.   
 

 
 

8) Pág 14. No relatório é discutido: 
O fluxo de Erro! Fonte de referência não encontrada. implantado em 2016, 
que teve por consequência a implantação de controle de estoque de materiais 
de consumo para os laboratórios didáticos e a análise dos roteiros de aula, a 
fim de detectar a necessidade ou não dos itens solicitados, colaborou para os 
resultados negativos. 

 
Observação do Relator: Quais seriam estes resultados negativos? 

 
 
 

9) Pág 15: No relatório é descrito: 
A Tabela 6 “Aplicação da reserva técnica do CCNH, decorrente de acordo 
firmado entre a UFABC, PMSA e FUNDEP” que indica a distribuição da reserva 
técnica no valor de R$ 47.297,56 em diferentes rubricas.  
 
 

Observação do Relator: Qual é o fluxo para solicitação, distribuição e aplicação 
destes recursos?  
 
 
 
 

10) Pág 22 e 23: No relatório é esclarecido: 
Dentro do item “Materiais Solicitados” que o  fluxo de pedido de materiais inicia-se 
com a elaboração dos roteiros de aulas, que serve de base para que a PROGRAD 
elabore o levantamento dos materiais necessários. Esse levantamento é então 
distribuído entre os Centros que realizam as aquisições de acordo com o grupo de 
materiais (reagentes, vidrarias, plásticos, etc.).  
Na pág. 23 é afirmado, sobre a Elaboração/ alteração dos roteiros de aulas, que os 
docentes apresentaram muitas reclamações em relação ao modelo de roteiro 
estabelecido pela PROGRAD; que depois de prontos, foram necessárias diversas 
correções nos roteiros, geralmente porque a especificação do material era 
insuficiente. Adicionalmente, houve dúvidas quanto à necessidade de roteiros para 
determinadas disciplinas práticas, mas que possuem por escopo projetos. Para 
esses casos, a CLD pede que o roteiro contenha uma lista dos materiais que 
poderão ser utilizados.  

 
Observação do Relator: este conselheiro entende que a geração da lista de materiais 
jamais deveria ser de reponsabilidade dos docentes. Muitos dos problemas 
apresentados derivam do fato de se gerar uma demanda como esta para um grupo 
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extremamente atarefado com outras demandas tão importantes quanto gerar esta lista, 
mas impossível de ser realizadas por técnicos de laboratório. Desta forma apenas 
professores são aptos para a proposição de experimentos que se adequem aos PPCs 
e para a realização de trabalhos de pesquisa e de extensão, que retroalimentam o 
ensino. A geração de uma lista com a quantidade de reagentes e materiais a serem 
usados deveria ser realizada pelos técnicos de laboratório do CCNH, de posse de um 
roteiro com parte experimental descrita por um docente, com base nos PPCs dos 
cursos e na experiência de cada docente no ensino, somada aos conhecimentos 
adquiridos nas suas atividades de pesquisa e extensão. Cabe mais uma observação: 
numa inversão atípica de atribuições, a maioria dos técnicos do CCNH também se 
recusam a testar os experimentos de laboratório, tarefa que também é erroneamente e 
forçosamente assumida pelos colgas docentes. Caso testasse os experimentos, os 
técnicos também teriam uma boa noção da quantidade de reagentes a serem 
adquiridos pela Universidade, o que ajudaria muito o desenvolvimento destas 
atividades. Um último comentário: é inquestionável a alta qualidade da grande maioria 
de nosso corpo técnico de laboratório. 
 
 

11) Pág 23: No relatório é informado: 
Dentro do item “Materiais Solicitados”, que na prática a CLD não formalizou a 
solicitação dos roteiros. 

 
Observação do Relator: por qual motivo a CLD não formalizou a solicitação dos 
roteiros. 
 
 
 

12) Pág. 26:  
Observação do Relator: O item “Dificuldades” está muito bem escrito. 
 
 

13) Pág. 32:  
Observação do Relator: O item “Dificuldades” relata o problema em se realizar o 
inventário dos laboratórios de pesquisa do CCNH. Deve-se unir informações de outras 
divisões para quais esta informação é passada, evitando duplicidade de informação. 
Reforço que a dificuldade “Demora de retorno, pelo demandante, quanto às dúvidas 
sobre a descrição dos materiais” reside novamente no fato, na opinião deste 
conselheiro, de que o pedido foi feito para o grupo de pessoas errado (docentes). 
 

14) Pág. 33: 
No item “Auxílio à Pesquisa e Extensão”, é mostrado que Divisão Administrativa 
passou a auxiliar os docentes do CCNH na prestação de contas de seus projetos, 
e atividades correlatas.  
 

Observação do Relator: Apesar das dificuldades, trata-se de ação de grande valor. 
Seria interessante nas próximas versões informar sobre qual agência de fomenta 
apoia os processos.  
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15) Pág 36: é informado  
No item Comunicação que foi incentivada a adequação do site do centro, o qual 
permaneceu atualizado durante o ano e recebeu melhorias de acordo com as 
necessidades do nosso público 

 
Observação do Relator: quem são os responsáveis e como são treinados os 
funcionários que desempenham esta função? Reforço a importância deste setor na 
divulgação da UFABC. 
 
 
 

16) Pág 43: é destacado  
No item “Número de alunos formados” há dados importantes . 

 
Observação do Relator: o item “evasão” deve fazer parte de um debate constante na 
UFABC, dando-se ênfase na qualidade e dedicação dos docentes no preparo e no 
ministério das aulas, bem como à avaliação institucional.  
 
 

17) Págs 44 e 45: é detalhado  
No Quadro 22 a “Comparação dos principais resultados obtidos em 2015 e 2016” 

 
Observação do Relator: seria importante discutir as razões pelas quais a execução 
orçamentária, que foi de 54% contra 87% no ano anterior 
 

18) Pág 46: é realizada  
Discussão dos dados do Quadro 22 (Comparação dos principais resultados obtidos 
em 2015 e 2016). Com relação à produção docente é afirmado que “os dados 
disponíveis na Plataforma Lattes indicam uma queda em quase todos os 
indicadores de produção, exceção feita ao item Demais itens de produção 
bibliográfica.”. 

 
Observação do Relator: Este assessor discorda desta análise já que a produção do 
principal indicador, artigos científicos, aumentou de 327 para 342 (considerando-se 
artigos publicados e aceitos). No entanto chama à atenção a queda brusca de 
trabalhos e resumos publicados em congressos, com certeza, reflexo dos cortes 
orçamentários. 

 
 
 
Conclusão: 
O relatório mostra dados que devem ser usados para uma auto avaliação de todos no 
CCNH, no sentido de se melhorar o uso de recursos (de infraestrutura, de serviços, de 
compras etc), bem como a geração de produtos (artigos, patentes, convênios, 
parcerias, normas etc).. 


