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Sessão Ordinária de 13 de abril de 2015. 
 
 
Ordem do dia item 3: Relatório de gestão 
 
Relator: Ronei Miotto 
 
Contexto e Histórico: 
O Relatório de Gestão é o instrumento pelo qual o Centro de Ciências Naturais e Humanas 
presta contas à comunidade interna e externa de suas ações. É através dele que se pode 
verificar se as ações e práticas adotadas estão em consonância com a Missão do CCNH: 
 
A missão do CCNH é a de oferecer ensino de qualidade nas áreas de seu conhecimento, bem como 
incentivar e promover a pesquisa científica, objetivando tornar-se referência dentro das instituições de 
pesquisa do país e no mundo. Contribuir para o desenvolvimento tecnológico regional e nacional de 
formar e promover o crescimento da região e do país. Incentivar e promover a disseminação do 
conhecimento e do espírito científico na esfera das ciências Naturais e Humanas.  
 
Anualmente, o relatório é submetido ao ConsCCNH para apreciação e aprovação, conforme 
previsto no inciso VIII do Art. 004 de seu Regimento. Além disso, o Relatório de Gestão 
também é encaminhada à ProPladi para compor o Relatório de Gestão da UFABC a ser 
encaminhado às agências reguladoras federais. O Relatório foi inicialmente apresentado ao 
ConsCCNH na 2a Reunião Ordinária, para o recebimento de críticas e sugestões.    
 
Avaliação: 
O Relatório de Gestão apresentado, produzido pelas Divisões Acadêmicas e Administrativas 
e pela Direção do CCNH está dividido em duas partes. A primeira visa o atendimento de 
demanda da ProPladi relativa a formatação e conteúdo das informações solicitadas pelos 
órgãos reguladores federais. Ali estão expressas a finalidade, competências, atribuições, 
organização, objetivos estratégicos, planos de ação, riscos e fragilidades de processos. Já a 
segunda parte, identificada como anexo, detalha o planejamento estratégico, resultados de 
avaliação externa, fluxos, execução orçamentária, utilização de recursos da RTI-FAPESP, 
riscos e fragilidades de fluxos e processos, além das atividades relaizadas pelos servidores 
lotados no CCNH. Finalmente, um quadro sinótico relata os resultados decorrentes dos 
processos de gestão. A primeira parte do relatório integrou o Relatório de Gestão da UFABC 
aprovado pelo Conselho Universitário em sua primeira sessão ordinária de 2015. Desde sua 
apresentação à comunidade, não foram feitas críticas ou sugestões ao conteúdo ou a forma 
de apresentação dos resultados. 
 
Conclusão: 

O relator entende que o Relatório de Gestão, em sua forma atual, está apto para ser 
apreciado. Seu conteúdo demonstra claramente que o CCNH realiza ações que tem como 
objetivo último a sua missão. Assim, sou favorável à aprovação de Ato Decisório específico 
indicando a aprovação do Relatório de Gestão 2015, conforme previsto no Inciso 1 do Artigo 
103 do Regimento do Conselho do Centro. Apresento sugestão de redação do Ato Decisório 
para apreciação. 


