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RESUMO 

 

Percorrendo a literatura que trata sobre o orçamento participativo e analisando o 
atual formato de planejamento e execução orçamentária de algumas universidades 
federais no Brasil, observou-se a existência de uma lacuna, relacionada à prática de 
inclusão da participação da comunidade acadêmica na rotina de formatação 
orçamentária institucional. Desta forma, este estudo tem por objetivo geral 
desenvolver uma proposta para implantação do Orçamento Participativo na 
Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Trata-se de uma proposta de 
intervenção que foi ancorada no estudo de caso único como método de pesquisa, 
complementada pela aplicação de questionários e com a realização do 
benchmarking utilizando universidades federais que já adotam essa prática. 
Observou-se que o atual formato utilizado para distribuição e aprovação da proposta 
de execução orçamentária dentro da Universidade Federal de Rondônia não 
proporciona a ampla participação da comunidade acadêmica, aspirando novos 
padrões de inclusão e transparência. Os resultados revelaram vantagens 
(fortalecimento dos canais de comunicação, disseminação do conhecimento sobre 
as limitações financeiras da instituição, ampliação da transparência dos atos 
institucionais, entre outros) e dificuldades (reunir a comunidade acadêmica para 
participar, falta de conhecimento da comunidade acadêmica sobre orçamento, 
restrições orçamentárias impostas pelo governo federal, entre outros) na 
implantação desta ferramenta nas instituições-benchmarking. Diante do exposto, 
como produto desta pesquisa, foi possível apresentar uma proposta de normativa 
em forma de Resolução, detalhando todo o processo de implantação do orçamento 
participativo na Fundação Universidade Federal de Rondônia. Este modelo 
proporcionará que a comunidade acadêmica possa compreender o funcionamento 
do orçamento da instituição, bem como tomar decisões, por meio da votação, de 
propostas para serem implantadas, colaborando para ampliação da democracia no 
processo deliberativo da instituição. A ferramenta também deixa clara a ideia de que 
não basta realizar o investimento, é preciso acompanhar a aplicação e os resultados 
advindos, por meio da transparência e da prestação de contas. 
 
Palavras-Chave: Orçamento Participativo. Democracia. Participação. Proposta 
Orçamentária. 
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ABSTRACT 

 

The literature on participatory budgeting that analyzes the current budget planning 
and execution of some federal universities in Brazil has a gap related to the practice 
of including the participation of the academic community in the routine of institutional 
budgeting. Thus, this study has as main objective to develope a proposal for the 
Participatory Budget implementation at the Fundação Universidade Federal de 
Rondônia (UNIR). It is an intervention proposal based in the single case study as 
research method, complemented by the application of surveys and benchmarking 
using federal universities that already adopt this practice. It was observed that the 
current format used for the budget execution proposal distribution and approval at 
UNIR does not provide the broad participation of the academic community, aspiring 
new standards of inclusion and transparency. The results revealed advantages 
(strengthening communication channels, disseminating knowledge about the 
institution's financial limitations, increasing the transparency of institutional acts, 
among others) and difficulties (gathering the academic community to participate, lack 
of knowledge of the academic community about budget, budgetary constraints 
imposed by the federal government, among others) in the implementation of these 
tools in benchmarking institutions. Considering the above, as a result of this research, 
it was possible to present a normative proposal - in the form of a Resolution - 
detailing the whole process of implementation of the participatory budget at UNIR. 
This model will allow the academic community to understand how the institution's 
budget works, as well as to make decisions, through voting, proposals to be 
implemented, collaborating to broaden democracy in the institution deliberative 
process. The tool also makes clear the idea that it is not enough to carry out the 
investment, since it is necessary to follow the application and the results coming, 
through transparency and accountability. 

 
Keywords: Participatory Budget. Democracy. Participation. Budget Proposal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço das novas tecnologias da informação e comunicação e, 

consequentemente, melhor acesso às notícias sobre os bastidores da política e 

escândalos de corrupção, despertou nos brasileiros mais interesse às decisões que 

são adotados por seus representantes. Nascimento et al (2012) afirmam que a 

utilização das tecnologias da informação e comunicação pode “facilitar a construção 

de ambientes digitais organizados capazes de permitir a participação social na 

construção e avaliação das ações governamentais”. 

Assinalam Ahlert e Ahlert (2016) que é possível utilizar a tecnologia no 

enfrentamento das práticas corruptivas, por meio da divulgação das informações em 

rede, proporcionando ampliação da transparência dos atos praticados pelos 

representantes da “coisa pública”. 

A Constituição da República promulgada em 1988, ao afirmar no parágrafo 

único do artigo 1º que “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”, deixa claro que a vontade do povo será 

exercida por intermédio da representatividade (BRASIL, 1988). Dessa forma, caberia 

ao povo acompanhar e fiscalizar todas as decisões tomadas por quem eles 

elegeram. 

Porém, após esses representantes serem eleitos, espera-se que todas as 

suas decisões sejam pautadas na isonomia em relação à vontade do povo. Mas, 

algumas limitações podem implicar diretamente nas decisões que deveriam ser 

adotadas, em virtude de fatores alheios ao seu domínio, como é caso do 

contingenciamento orçamentário. 

Nas universidades, segue-se um processo semelhante: o povo, neste caso, a 

comunidade acadêmica, é responsável por eleger os candidatos que atendem aos 

requisitos para ocupar o cargo de reitor. Para ser reitor, primeiramente, há uma 

consulta à comunidade acadêmica, a qual elege um candidato; em seguida, este 

resultado é enviado para homologação no Conselho Superior Universitário da 

instituição. Após, elabora-se e envia uma lista tríplice com o nome dos mais votados 

à Presidência da República, que decide, entre os três, qual deles terá que assumir o 

compromisso de ser o porta-voz do “povo”. 

Nessa perspectiva, observa-se que o processo eleitoral existente nas 

universidades utiliza uma abordagem analógica da democracia representativa, 
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podendo ser entendida sob a ótica do pesquisador Sales (2003, p. 97) como o 

sistema político onde “as deliberações coletivas não são tomadas diretamente pelos 

diferentes grupos de interesses na sociedade, mas por pessoas eleitas para 

representar os eleitores ou a sociedade, nos parlamentos e na esfera dos poderes 

executivos”. 

Assim, quando um reitor assume a gestão da universidade uma de suas 

primeiras preocupações pode estar relacionada ao orçamento disponível para 

investimentos e manutenção das despesas da Instituição. Primeiro, em virtude da 

necessidade de honrar com os acordos já assumidos por gestões anteriores, bem 

como as despesas de cunho obrigatórias. Em segundo lugar, para ter sido eleito, 

este assumiu compromissos em sua campanha eleitoral, os quais teriam que, 

obrigatoriamente, cumprir. 

Nesse sentido, na busca por um representante, Michereff Júnior (2017) afirma 

que, um dos artifícios relevantes do processo eleitoral está relacionado ao fato da 

comunidade universitária demandar por alguém que, além dos interesses coletivos, 

atenda aos interesses ligados às categorias específicas, em virtude de promessas 

realizadas no decorrer do pleito.  

Desta maneira, percebe-se que em um modelo de democracia representativa, 

conforme afirma Luchmann (2008), “a participação se restringe ao momento da 

escolha dos representantes, na ocasião do processo eleitoral”, ou seja, “a 

responsabilidade do processo decisório fica restrita aos representantes escolhidos 

pelo sufrágio eleitoral”. 

De modo mais abrangente, a democracia participativa detém um método de 

“legitimidade ancorado na ideia de que as decisões políticas devem ser tomadas por 

aqueles que estarão submetidos a elas, por meio do debate público” sob a afirmativa 

de Luchmann (2008). Assim, muito embora essas duas formas de democracia não 

sejam unificadas, demonstra-se a participação complementar à representação.   

Nesse contexto, Zorzal (2014) complementa essa concepção ao afirmar que 

nos pressupostos da democracia participativa e da democracia deliberativa a 

participação “passou a ser vista como um mecanismo de compartilhamento do 

processo decisório”. Além disso, a ideia central desse paradigma consiste na 

perspectiva de que os “cidadãos possuem a competência não apenas para a 

autorização dos representantes por meio do voto, mas para a tomada de decisão 

política” 
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A participação da sociedade, de acordo com Meirelles Junior (2016) viabiliza o 

“exercício da cidadania”, no qual o cidadão tem a oportunidade de promover as 

“articulações necessárias ao interesse comum”, por meio de “consensos, fazendo 

com que os processos de promoção de desenvolvimento, tenham a garantia 

participativa do diagnóstico de intervenção que determinarão os seus rumos”. Diante 

do exposto, essa reflexão permite inferir que a inclusão da participação, na gestão 

do erário público, viabiliza o exercício da democracia por meio da intervenção do 

cidadão nos processos nos quais serão discutidas e deliberadas ações de seu 

interesse. 

 

 

1.1 Descrição da Situação-Problema/Oportunidade 

 

Ao seguir uma acepção gramsciana, Carvalho (2013) admite que em um 

cenário no qual prevaleça a democracia efetivamente participativa necessita-se 

primeiro anular as fronteiras da democracia representativa para que seja possível 

abrir caminhos a uma gestão coparticipativa voltada à ampliação dos espaços de 

participação favorecendo a atuação da comunidade universitária na gestão. 

Ao encontrar guarida na Constituição Federal de 1988, Rocha (2016) 

confirmou a necessidade de a população ter influência direta quanto ao controle dos 

gastos públicos, principalmente, em relação ao que fazer e o que deveria ser 

priorizado, quando da escassez da arrecadação pública. 

Nessa mesma perspectiva foi criada a Lei nº 101 de 04 de maio de 2000, 

mais conhecida como Lei de Responsabilidade de Fiscal (LRF), que tem por 

finalidade estabelecer normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade 

na gestão fiscal, endossando o equilíbrio fiscal e, ao mesmo tempo, munindo a 

administração pública com a introdução de ferramentas para ampliação dos níveis 

de transparência em relação aos gastos públicos.  

Além disso, a referida Lei, no inciso primeiro, do parágrafo I do artigo 48, 

determinou que a transparência também fosse assegurada por meio de incentivo à 

participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de 

elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

Pesquisa realizada por Abreu e Gomes (2018) destacou como relevante a 
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criação, por parte do governo, de espaços que promovam a interação com a parte 

interessada (stakeholders). Além disso, estabeleceu que esses canais devem incluir 

“processos de avaliação, usando especificações claras de ações orçamentárias, de 

transparência a medidas inovadoras de accountability, sem limitá-las a pequenas 

quantidades de recursos” (ABREU e GOMES, p. 15, 2018). 

Portanto, demonstra-se relevante a existência de espaços participativos, que 

permitam à uma instituição inserir a sociedade no contexto de tomada de decisões, 

compartilhando, assim, a responsabilidade pela aplicação dos recursos. Uma 

oportunidade, para que isso ocorra de maneira democrática, seria com a 

implantação do Orçamento Participativo (OP). 

Foi por intermédio da Constituição Federal de 1988 que se estabeleceu a 

participação da coletividade na gestão do erário público ao assegurar a expansão 

das prerrogativas de controle social, como a implantação de mecanismos 

participativos no âmbito da governança pública, em virtude das reivindicações 

populares, que buscavam o engajamento dos cidadãos no acompanhamento das 

decisões adotadas por seus representantes.  

Foi nesse cenário de reinvindicações populares, segundo Rocha (2016), que 

surgiu como proposta do Partido dos Trabalhadores, o Orçamento Participativo, 

numa forma de reconquista por uma parcela dos políticos e movimentos sociais, da 

luta por alternativas de planejamento participativo, com a inserção da população no 

processo de tomada de decisões.  

Somente no ano seguinte à criação da Constituição Federal de 1988 que o 

orçamento participativo, doravante denominado OP, foi implantado no município de 

Porto Alegre – RS, ocasião em que estabeleceu o primeiro modelo que se tornou 

referência para as demais cidades.  

O OP tem por finalidade, conforme afirma Pascoal (2002, p. 16-17), promover 

“a participação direta e efetiva das comunidades na elaboração da proposta 

orçamentária do Governo”. Nesse caso, a sociedade tem a oportunidade de ser 

ouvida, por meio de conselhos, assembleias, audiências públicas, entre outras 

formas, para emitir sua opinião e selecionar as metas e programas que julgar ser 

prioritária. 

Assim como ocorre nas diferentes esferas do governo, a participação na 

elaboração da proposta orçamentária no âmbito das Instituições Federal de Ensino 

Superior ao longo do tempo, tem se demonstrado inexorável e de suma importância 
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para o planejamento institucional, porém, estudos apontam que esta prática ainda 

não está sendo aplicada em algumas instituições. Brotto (2013) ao realizar uma 

pesquisa sobre o processo de expansão do IFES (democracia, participação e função 

social), concluiu que no “campo da participação ficou revelada a “não participação”, 

demonstrando a existência de “um sistema de organização em que muito se informa, 

mas pouco ainda se participa efetivamente, no sentido da decisão”.  

Estudo realizado por Carvalho (2013), revelou que a participação no 

estabelecimento das diretrizes institucionais, bem como na aplicação e 

gerenciamento dos recursos públicos, de fato, não acontece efetivamente na 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), tanto nos segmentos de professores, 

como de técnico-administrativos em educação e estudantes. 

Perante o progresso nas discussões recentes no campo dos estudos 

direcionados ao orçamento participativo, pesquisa realizada por Andrade (2015) 

observou que há uma carência de empenho institucional para intensificar as práticas 

de planejamento orçamentário participativo, ao analisar a percepção da comunidade 

acadêmica da Universidade Federal do Vale do São Francisco, na Bahia. 

Sob a perspectiva científica de Ferreira (2003), ao realizar uma proposta de 

modelo de orçamento participativo para a Universidade Federal de Pernambuco, 

constatou que havia uma exclusão da comunidade acadêmica quanto à participação 

na elaboração do orçamento da instituição. 

Baseada na literatura identificada sobre esse tema, observou-se a existência 

de uma lacuna, relacionada à prática de inclusão da participação da comunidade 

acadêmica na rotina de formatação orçamentária institucional. 

Uma forma de preencher essa lacuna seria a partir da implantação do 

orçamento participativo dentro da instituição. Essa ferramenta pode ser uma 

oportunidade para discussão e fomentação da democracia, em busca de melhores 

resultados na gestão do erário público, ao disponibilizar espaço para participação 

cidadã na elaboração da proposta orçamentária. Menezes (2005) ao realizar uma 

pesquisa sobre a participação popular como fonte de legitimidade democrática da 

administração pública, trás para discussão o entendimento proposto por Gonçalves 

Loureiro, o qual afirma que “por meio do paradigma participativo, da colaboração dos 

cidadãos na transformação do poder em ato ou contrato administrativo, a 

administração pública passa a concorrer com o procedimento legislativo, em busca 

da legitimidade democrática”. 
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Nesse mesmo viés, Gohn (2003, p. 19) ressalta que “a participação passa a 

ser concebida como uma intervenção social periódica e planejada, ao longo de todo 

circuito de formulação e implementação de uma política pública”, ou seja, o processo 

participativo desenvolve-se de forma continuada e planejada.  

Sob a ótica de Menezes (2005) os “governos que asseguram a participação 

dos cidadãos na formulação e implementação de políticas públicas tornam-se mais 

eficientes do que os governos puramente tecnocratas”. Consequentemente, a 

ausência da participação, no que tange ao orçamento, pode afetar a administração 

pública sob a perspectiva da eficiência, eficácia, econômica e social, em relação ao 

planejamento institucional, quanto à aplicação dos recursos públicos. 

No propósito de colaborar para fomentação de pesquisas sobre processos 

participativos, especialmente, no âmbito das universidades federais, almeja-se com 

este estudo responder a seguinte indagação condutora: 

O formato utilizado para distribuição e aprovação da proposta de execução 

orçamentária dentro da Universidade Federal de Rondônia é participativo e 

possibilita a interação com a comunidade acadêmica ou tem suprimido essa parcela 

da sociedade e aspira novos padrões de inclusão e transparência?  

 

 

1.2 Objetivos 

 

Com base nas informações apresentadas, o presente estudo tem por objetivo 

geral desenvolver uma proposta para implantação do Orçamento Participativo na 

Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Para tal, pretende-se:  

a) identificar as dificuldades no processo de implantação do orçamento 

participativo, bem como as vantagens após sua efetivação nas instituições que 

adotam esta prática; 

b) analisar o formato atual de execução orçamentária das universidades 

federais brasileiras;  

c) verificar a percepção dos conselheiros da UNIR quanto à importância da 

participação da comunidade acadêmica na decisão orçamentária; e 

d) construir um instrumento, por meio de uma Resolução, que materialize a 

proposta de inserção do orçamento participativo na UNIR;  
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1.3 Justificativa 

 

A iniciativa em realizar esta pesquisa desencadeou-se pelo fato de que a 

pesquisadora é servidora da UNIR e atualmente é Diretora Administrativa do 

Campus de Porto Velho. Durante a realização das atribuições, anualmente, participa 

da elaboração do Plano de Ação desta Diretoria que, consequentemente, compõe o 

plano de ação da instituição. O plano de ação é elaborado para realizar o 

detalhamento de como os recursos serão aplicados no decorrer do exercício, ou seja, 

a proposta contém a previsão da aplicação dos recursos públicos, especificando os 

elementos de despesa, bem como detalhamento das ações que poderão ser 

concretizadas. O plano de ação é divulgado em conjunto com a proposta 

orçamentária da instituição.  

No decorrer da estruturação do plano de ação, tanto neste setor quanto em 

outros pertencentes à UNIR, observou-se que não é uma tarefa fácil a realização do 

planejamento da execução orçamentária, sendo necessário ter conhecimento sobre 

o assunto, bem como, sobre o funcionamento da instituição; tarefa essa que 

atualmente fica a cargo de poucas pessoas, de fato: somente os gestores podem 

apresentar propostas a serem inseridas no plano de ação.  

Assim, vislumbra-se que havendo interação com a comunidade acadêmica, 

esse processo poderia ser aprimorado; a partir do momento que pudesse ser 

inserido na seara de tomada de decisões, haveria a aproximação do ambiente 

deliberativo institucional, no qual seria possível compartilhar a responsabilidade 

pelas decisões adotadas. Dessa forma, a comunidade teria a oportunidade de 

apresentar suas demandas e definir as ações que julgar ser prioritária para 

atendimento. 

Neste caso, quando a comunidade acadêmica é inserida no círculo de 

deliberações de uma instituição, essa passa a ampliar o conhecimento sobre a 

ações do governo, de forma a se arvorar na busca pelo controle, fiscalização e 

efetivação da transparência nos atos da administração pública.  

Essa pesquisa pode subsidiar estudos sobre a inclusão da participação da 

comunidade acadêmica na gestão orçamentária, de modo que fortaleça a identidade 

institucional, por meio de dados e informações que proporcionem a ampliação e 

compreensão sobre as ações adotadas pela gestão, apontando proposições de 

melhoria no planejamento da aplicação dos recursos públicos. 
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•Minimizar os níveis de insatisfação do cidadão; e

•Adequar os gastos aos interesses da coletividade;

Quanto ao 

Planejamento

•Aplicar corretamente os recursos, minimizar a

corrupção e o desperdício de verbas públicas.

Quanto à 

Fiscalização

Rocha e Tenório (2017) afirmam que a qualificação da influência do cidadão 

na gestão pública por parte do indivíduo, está diretamente relacionada ao 

conhecimento sobre questões voltadas para a área financeira, orçamentária, contábil 

que implique na prestação de contas do governante, quanto ao processo de custeio 

e funcionamento do Estado. Complementam essa discussão ao expressar que a 

partir dessa qualificação será possível: 

 

Figura 1 – Resultado da qualificação cidadã. 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base em Rocha e Tenório (2017). 

 
Uma pesquisa que merece destaque foi realizada por Morais (2010) ao 

demonstrar melhorias no planejamento institucional depois da introdução do 

orçamento participativo em uma universidade federal do estado do Rio de Janeiro, 

como a identificação de pontos fortes e fracos inseridos na prática gerencial e a 

atuação de forma preventiva, quanto ao cumprimento de metas e objetivos. 

Além dessa pesquisa, também houve estudo realizado por Pedrosa (2017), 

que propôs um modelo de Orçamento Participativo para o Campus Picuí do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Em meio à pesquisa o autor 

constatou que havia um grau elevado de interesse por parte da comunidade 

acadêmica em ser inserida nas discussões sobre a aplicação dos recursos, 

principalmente aqueles de custeio, investimentos e voltados para a política 

assistencial estudantil. 

Estudos realizados por Gama Júnior e Bouzada (2015, p. 191) afirmam que 

uma “iniciativa que tem merecido bastante atenção no campo acadêmico, não 

apenas pelo seu caráter inovador, mas também pela sua proliferação nos governos 
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locais, em especial nos municípios, é o orçamento participativo”. 

A partir da realização desse estudo, espera-se que seja possível a ampliação 

do leque de participação da comunidade acadêmica dentro da instituição, de forma 

que a troca de experiências durante a realização do processo deliberativo colabore 

na tomada de decisões de maneira mais assertiva, para que os resultados 

alcançados sejam satisfatórios, tanto para quem está na gestão, quanto para a 

comunidade acadêmica. 

 

 

1.4 Contribuições 

 

Diante do exposto, buscou-se como contribuição desta pesquisa, a 

implantação de prática deliberativa, por meio da inserção do Orçamento Participativo 

na Fundação Universidade Federal de Rondônia.  

Essa ferramenta, além de colaborar com o desenvolvimento da instituição, 

pode promover ampliação dos espaços participativos, bem como pode proporcionar 

o envolvimento de um maior número de pessoas, no processo decisório relacionado 

à aplicação dos recursos públicos, de forma que a comunidade acadêmica possa ser 

inserida no processo de tomada de decisões. 

Pires (2001, p. 68) colabora com esse pensamento, afirmando que o 

orçamento participativo é “uma oportunidade para a tomada de consciência que abre 

alas para a cidadania”. É de forma consciente que a sociedade deve decidir sobre as 

ações que lhe afetarão, cabendo ao estado, promover de forma deliberativa, a 

participação no processo decisório. 

No estudo realizado por Ferreira (2003, p. 153) ao propor um modelo de 

orçamento participativo para a Universidade Federal de Pernambuco, o pesquisador 

apontou como contribuição de sua proposta, que o objetivo central é “somar as 

experiências e avaliar a metodologia de aplicação do orçamento-participativo, 

aperfeiçoando-o e eliminando as falhas, para consolidá-lo como instrumento 

democrático de gestão”. 

Faz-se imprescindível à discussão destacar que a implantação do orçamento 

participativo pode proporcionar um novo contorno ao método habitualmente 

abordado para tratativas alusivas à percepção da execução orçamentária no âmbito 

de uma universidade.  
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Ações voltadas para a implantação do orçamento participativo, teoricamente, 

coadunam num formato de gestão pública inserida no contexto democrático, atuando 

como vetor preponderante para construção de uma arena voltada à participação do 

cidadão no processo decisório, preenchendo as lacunas existentes entre os 

governantes e os governados (tradicionalmente, em desvantagem na seara 

governamental). 

Por essa via de entendimento, reforça-se, ademais, que as experiências 

participativas também podem ampliar o repertório da ação política, com reflexos 

positivos nas normas, padrões e comportamentos dos atores políticos e sociais 

(Luchmann, 2012). 

Essa também é a conclusão de Gama Júnior e Bouzada (2013), ao 

considerarem que para uma melhor gestão das despesas comuns a todas as 

unidades de uma instituição, muitas universidades federais, como a Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS), adotam a prática do orçamento participativo objetivando proporcionar 

maior eficiência e agilidade às necessidades específicas de cada segmento dentro 

da instituição. Além disso, os autores ainda fazem um alerta ressaltando a 

“importância de uma boa gestão orçamentária para que as universidades públicas 

federais possam exercer seu papel social com eficiência” (Gama J. e Bouzada, 

2013, p. 14). 
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2 REFERENCIAL 

 

Após a introdução dos fatores que permearam a construção deste estudo, a 

fim de aglutinar as concepções absorvidas por intermédio das justificativas arroladas 

anteriormente, optou-se por amalgamar as linhas teóricas que nortearam o 

desenvolvimento e a operacionalização desta pesquisa, ocasião em que serão 

discutidos temas relacionados à democracia deliberativa, orçamento público, lei de 

responsabilidade fiscal, orçamento participativo e o orçamento nas universidades 

federais do Brasil. 

 

 

2.1 Democracia Deliberativa  

 

De acordo com Cohen (1989, p. 21), “a democracia deliberativa está ligada ao 

ideal intuitivo de uma associação democrática, na qual a justificação dos termos e 

condições da associação procede através dos argumentos públicos e do raciocínio 

entre cidadãos iguais”. Para o autor, os cidadãos dividem a responsabilidade para a 

solução dos problemas da escolha coletiva através do raciocínio público. 

Ao observar a eminência de se legitimar um universo que reúna participação e 

deliberação, Luchmann (2002a) afirma que a democracia deliberativa é a forma de 

justificação do exercício do poder político que institucionaliza espaços e mecanismos 

em que cidadãos livres e iguais discutem, coletiva e publicamente, as questões e 

interesses da coletividade, indicando prioridades ou ações públicas a serem 

empreendidas pelo poder público.  

Cristalino à discussão da democracia deliberativa está o entendimento de 

Bernard Manin, discutido por Marques (2010), ao descrever as duas formas em que 

esse termo pode ser compreendido como: 

Figura 2 – Compreensão do termo democracia deliberativa. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Marques (2010). 

1º • O simples ato de tomar uma decisão.

2º • Um processo reflexivo elaborado.
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Na primeira forma, Marques (2010) explica que é um “evento percebido 

quando se necessita de uma resolução mais imediata, quando uma saída 

pragmática precisa ser encontrada ou algo sentenciado”, ou seja, o fato é observado 

a partir do momento em que há necessidade de uma resposta rápida, quando uma 

solução precisa ser identificada ou decidida. Em seguida, antagônica à primeira, a 

segunda forma estabelecida por Bernard Manin confere um formato com maior 

morosidade, objetivando aprimorar o entendimento das pessoas que dividem a 

mesma realidade. Neste caso, pode ser que resulte em uma decisão final ou não. 

Além disso, outros teóricos oferecem uma interpretação mais acurada desse 

tema, que traz maior tangibilidade à discussão, como é o caso de Benhabib, para 

quem “a teoria da democracia deliberativa não é uma teoria em busca de prática; 

antes, é uma teoria que pretende elucidar, melhor do que outras, alguns aspectos da 

lógica das práticas democráticas existentes” (BENHABIB, 2007, p. 75). 

Semelhante ao posicionamento de Benhabib, a pesquisadora Faria (2000, p. 

47) ao explanar sobre a teoria democrática deliberativa certifica que o método de 

tomada de decisões no governo precisa estar amparado por indivíduos racionais em 

cenários propícios a vultosas discussões e acordos. Para o autor, sob análise, essa 

deliberação resulta “de um processo de comunicação, em espaços públicos, que 

antecede e auxilia a própria formação da vontade dos cidadãos”. 

Nessa mesma vertente, Johas (2017, p.1) reconhece que o ponto central aos 

adeptos a democracia deliberativa, reside no entendimento que a “fonte de 

legitimidade não é à vontade pré-determinada dos indivíduos, mas ao invés disso o 

processo da sua formação, em suma, a própria deliberação”. 

Luchmann (2002a), ao estudar as possibilidades e limites da democracia 

deliberativa, demonstra o entendimento dos teóricos Bohman e Cohen sobre o termo 

democracia deliberativa, os quais definem que um vínculo recíproco entre os 

governos democráticos e seus governados existirá somente no espaço público de 

igualdade entre os indivíduos livres. 

A referida autora, inserindo mais concretude e sistematização ao debate, traz 

à baila o posicionamento de Cohen, que estabeleceu três princípios básicos para 

que a discussão entre cidadãos iguais seja realizada de forma livre, igualitária e 

racional, demonstrada na Figura 3: 
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Figura 3 - Princípios básicos de Cohen. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de Luchmann (2002a, p. 39). 

 

A construção de um espaço para a disseminação da democracia deliberativa 

em uma organização implica em assegurar esses três princípios balizadores, os 

quais são fundamentais para o processo de tomada de decisão realizado de forma 

coletiva. Vê-se, portanto, que esse processo deve conter elementos democráticos 

objetivando a participação cidadã, de forma que seja possível assegurar sua 

legitimação. 

Indispensável esclarecer, que em qualquer nível de análise, é preciso 

expandir a abrangência dos estudos sobre o entendimento que os pesquisadores 

nutrem no tocante aos temas deliberação e democracia, sintetizada no Quadro 1: 

Quadro 1 - Diferentes ideias de deliberação e democracia. 

Continua 

 

•Todos são cidadãos com os mesmos direitos,
independente de sua inserção social, política,
religiosa, econômica e cultural.

Princípio da inclusão 
deliberativa

•Refere-se à possibilidade de um acordo público
a respeito das prioridades sociais, tendo em
vista a promoção de maior justiça social.

Princípio do bem 
comum

•Caracterizado pela garantia de direitos iguais de
participação em todas as esferas públicas.

Princípio da 
participação

Autor 
Sentido de 
Deliberação 

Concepção de democracia 

Rousseau Decisão Vontade da maioria; 
Weber Decisão Ceticismo ao debate, devido às divergências culturais (e valores); 

Joseph 
Schumpeter 

Transição 
Decisão – 
Deliberação 

Democracia representativa: os eleitos o são para tomar decisões, 
não para representar opiniões dos eleitores; 
 
Descarta os elementos argumentativos da democracia; 
 

Antony Downs Decisão 
O processo argumentativo é substituído pelo de escolha, que é 
realizada por um ranqueamento de preferências do eleitor; 

John Rawls 
Transição 
Decisão – 
Deliberação 

Analisa o conflito entre a possiblidade de consenso argumentativo 
quando os atores têm condições iguais de racionalidade e o 
reconhecimento de que há diferenças entre os indivíduos; 
 
Ressalta que a vontade da maioria não é necessariamente a 
correta; 
 
Faz distinção entre razão pública e privada; 
 
Relaciona a racionalidade argumentativa à reflexão individual; 
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Continuação 

Fonte: Adaptado de Avritzer (2000) apud Paiva (2016). 

 

A partir da interpretação do quadro acima, nota-se alguns padrões ramificados 

quanto ao sentido de deliberação, no qual se observa uma similaridade em relação à 

perspectiva de Rousseau, Weber e Antony Downs, ainda assim, adjacente aos de 

Joseph Schumpeter e John Rawls, exceto pelo fato de representarem uma visão 

voltada para um cenário representativo e com reflexões individualistas. 

Concernente a Habermas, Cohen e Bohman, percebe-se uma interpretação 

da deliberação centrada no enfoque argumentativo, destacando-se Cohen, que 

acrescenta um enfoque institucional, no qual a democracia deliberativa é assegurada 

pelas instituições. 

Assim, observa-se a existência de uma variedade de vertentes quanto a 

definição do conceito de deliberação, muito embora apresentem particularidades 

usuais, estas são respostas inovadoras e instigantes a dilemas outrora concebidos 

como inalcançáveis em cenários contrários a democracia, como a ditadura militar. 

Devido desfrutar de características como a igualdade entre os participantes do 

processo, bem como a oportunidade de argumentação e advogar sua posição, foi 

que a democracia deliberativa identificou território prolífero em alguns países do 

hemisfério sul, nos quais se destacam o Brasil, Índia, Portugal, África do Sul, 

Moçambique e Colômbia (SILVA, 2016).  

Autor 
Sentido de 
Deliberação 

Concepção de democracia 

Jürgen 
Habermas 

Argumentativo 

Aponta que o uso público da razão depende da participação e 
argumentação pública; 
 
A deliberação argumentativa pública tem maior valor que a 
decisão pela maioria; 
 
Em sua Teoria da Ação Comunicativa propõe o consenso 
comunicativo através de relações intersubjetivas em seu mundo 
de vida; 
 
A legitimidade não se encontra na maioria, mas na possiblidade 
de deliberação coletiva de modo racional; 

Joshua Cohen 
Argumentativo 
/ Institucional 

A legitimidade da democracia depende da deliberação pública, 
mas não do consenso; 
 
A maioria é legítima, desde que haja discussão; 
 
É garantida pelas instituições; 

James 
Bohman 

Argumentativo 
Depende do diálogo, que por sua vez diminui as interferências 
externas. 
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Em consequência do processo de redemocratização que esses países 

atravessaram, após saírem de governos autoritários em meados dos anos 70 e 80, 

passou a inserir no cenário decisório, agentes que anteriormente eram excluídos. 

Como isso, houve a necessidade de mudanças que colocaram em xeque a estrutura 

política até então adotada, principalmente, quanto ao modelo distributivo do qual ela 

deriva (SILVA, 2016; SANTOS & AVRITZER, 2005). 

No caso do Brasil, os mesmos autores afirmam que foi a partir desse cenário 

pós-ditadura, ao encontrar guarida na Constituição de 1988, que uma variedade de 

dispositivos e organizações, dotadas de características democráticas e deliberativas, 

despontou no âmbito da gestão e do planejamento público face às reivindicações da 

sociedade em relação aos propósitos de seus governantes. 

Acerca desse processo de redemocratização, Silva (2016, p. 35) afirma que “o 

novo arranjo federativo brasileiro passou a atribuir novos poderes, funções e 

responsabilidades para estados e municípios”, a partir da inserção de mecanismos 

de descentralização e participação da sociedade nas decisões adotadas pelos 

gestores públicos. 

Muito embora no Brasil vivencia-se um sistema baseado na democracia 

representativa, na visão de Zorzal (2014, p. 20) o ápice da participação neste 

modelo está no momento eleitoral, e “se ancora na ideia de que as decisões políticas 

são derivadas de instâncias formadas por representantes escolhidos pelo voto 

universal”. Ou seja, esse sistema apresenta traços de imparcialidade e 

independência por parte dos governantes em relação aos interesses dos eleitores, 

não sendo garantido a eles (eleitores) que suas necessidades serão as mesmas a 

serem propostas e discutidas pelos eleitos. 

Assim, a prática da democracia deliberativa, com o passar do tempo, tornou-

se motivo de preocupação, principalmente nas cidades mais desenvolvidas, 

ressaltando Avritzer (1996, p. 75) que “cabe aos públicos não-institucionalizados e 

não institucionalizáveis tornar a esfera pública o local por excelência do exercício da 

igualdade moral e da crítica ao exercício do poder”. 

Nesse ínterim, é importante ressaltar que existe distinção entre a participação 

e a deliberação, conforme afirmam Papadopoulos e Warin (2007, p. 450-451). Na 

visão desses pesquisadores “a participação pressupõe um envolvimento direto, 

amplo e sustentado dos cidadãos nas questões públicas”. A preocupação dos 

mentores está mais voltada para a “inclusão como condição para a efetividade e a 
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legitimidade da política do que com a qualidade das razões apresentadas para 

justificar as preferências dos atores”. A prática deliberativa, por sua vez, está mais 

canalizada “com a qualidade da discussão e da interação que irão gerar as escolhas 

políticas”. 

Nessa perspectiva, verifica-se o quanto é importante existir democracia 

deliberativa na esfera pública. O exercício do poder do povo carece de ser 

desenvolvido pela entidade pública, no qual os atores da sociedade civil devem ser 

ouvidos antes de serem tomadas decisões, principalmente quando essa irá impactar 

diretamente na sociedade. 

Salutar trazer à discussão a concepção apresentada por Lüchmann (2002b, p. 

16) ressaltando a relevância tanto do poder público quanto das organizações 

partidárias no processo deliberativo ou, até mesmo, “a importância do projeto 

político-partidário” na condição de “elo condutor da implementação de espaços 

públicos deliberativos e de investimentos na inversão das prioridades sociais”.  

Na condição de elo condutor responsável pela instalação de ambientes 

deliberativos, as organizações públicas estão em processo constante de mudanças 

para adequar-se principalmente as pressões demandadas pela sociedade, em 

virtude da necessidade contínua de buscar alternativas para atender a população 

englobando as classes menos privilegiadas. 

Andrade (2015, p. 31) afirma que “a mudança de práticas centralizadoras em 

rumo de práticas de gestão participativas perpassa, indubitavelmente, por um 

processo de mudança na mentalidade”, principalmente nas ações dos “gestores 

públicos desassociando-o da imagem da inoperância e ineficiência”.  

Essas mudanças têm demonstrado a predisposição do ente público em 

ajustar sua organização para satisfazer as reivindicações tanto de cunho social, 

quanto política, e desse modo garantir sua permanência como uma instituição que 

preza pela democracia. 

As nuances dessas mudanças quanto a democracia deliberativa também 

pode ser percebida nos ambientes das universidades federais. Autores como Paiva 

(2016) e Hansen (2012) afirmam que, teoricamente, essas instituições podem ser 

consideradas, no que tange à esfera social, uma das mais democráticas. O primeiro 

autor ainda complementa seu posicionamento relatando que essa condição seria 

reflexo da trilogia que regulamenta a universidade brasileira, que seriam o ensino, a 

pesquisa e a extensão, “como propulsor de uma esfera pública no âmago 
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universitário que integra a instituição e o público, sob preceitos de cidadania, 

transparência, publicidade, reflexividade e crítica social” (PAIVA, 2016, p. 58-59). 

Johas (2015, p. 4) enfatiza que a principal contenda dos democratas 

deliberativos está em “descartar qualquer noção de preferências fixadas e as 

substituir por um processo de aprendizagem através do qual as pessoas podem 

chegar a acordos racionalmente construídos acerca de questões públicas”, 

objetivando preservar “um julgamento político confiável e aceitável”. 

A partir dessas considerações, percebe-se a necessidade de inserir a 

sociedade, no contexto da tomada de decisões, como forma de fomentar a 

democracia, utilizando ferramentas, que permitam o envolvimento da comunidade 

acadêmica nos procedimentos decisórios que poderão trazer reflexos, sejam estes 

positivos ou negativos, diretamente à sociedade. 

 

2.2 Orçamento Público 

 

O orçamento público foi concebido pelo governo como ferramenta de controle 

e planejamento, no intuito de prestar contas à sociedade em relação ao que foi 

arrecadado e o que foi consumido, possibilitando a introdução de mecanismos 

democráticos na elaboração (GIACOMONI, 2012). 

Maschio et al (2017) leciona que no Brasil, a partir da década de 80, 

houveram mudanças significativas na metodologia para elaboração de políticas 

orçamentárias, sobretudo porvindoura da Constituição Federal de 1988, momento 

em que o processo de construção dessas políticas tornou-se solo fértil à 

preocupação do constituinte, a partir do surgimento de mecanismos capazes de 

concentrar todo orçamento dos órgãos governamentais em um documento unificado. 

Dessa forma, a Constituição Federal estabeleceu que o orçamento público 

passaria a ser convencionado por meio dos seguintes instrumentos de 

planejamento, sendo o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), sendo que esta última é o documento no 

qual se consolidam os orçamentos de todos os órgãos governamentais, 

anteriormente mencionado por Maschio et al.  

Matias Pereira (2013) argumenta que o orçamento público é reconhecido 

como ferramenta de planejamento e controle democrático do erário público, que 

possibilita a realização periódica da reavaliação das ações governamentais, até 
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mesmo de forma comparativa. 

Reforçando esse conceito, Silva (2008, p. 32), ao tratar sobre orçamento, 

deixa claro que esse possui um elo com a fomentação dos “princípios democráticos, 

à ideia da soberania popular e, por conseguinte, ao triunfo dos sistemas 

representativos do Governo”. 

Essa também é a visão de Piscitelli et al (1997), que trata o orçamento público 

como o mecanismo pelo qual o poder público pode manifestar, em determinado 

momento, seu plano de ação, contemplando o valor e a origem das receitas 

estimadas, além da natureza da despesa e seu valor. 

Resumidamente, Pedrosa (2017, p. 22) conceitua o orçamento público como 

o “principal instrumento de ação estatal na economia e corresponde à expressão 

monetária dos recursos que deverão ser mobilizados em um determinado período de 

tempo, para financiar as políticas públicas previamente estabelecidas”. 

Nessa perspectiva, Giacomoni (2012) se apropria da conceituação proposta 

pelo teórico Richard Musgrave ao estabelecer uma classificação das funções 

econômicas do Estado ou funções do orçamento público, dividindo-as em três: 

 

Figura 4 – Funções do orçamento público. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Richard Musgrave apud Giacomoni (2012, p. 22).  

 

A primeira função aplica-se na provisão dos bens públicos, ou seja, quando 

há a divisão dos recursos públicos entre bens públicos e privados ajustando de 

acordo com as necessidades da sociedade. A segunda função, distributiva, 

preocupa-se em corrigir as falhas do mercado, por meio, por exemplo, da 

disponibilização, de forma gratuita, da educação. Por fim, a função estabilizadora 

visa minimizar o impacto social e econômico num cenário de inflação (Giacomoni, 

2012). 

Fundamentada na concepção desses autores, conclui-se que o orçamento 

público é uma ferramenta de planejamento e controle que está ancorada nos 

princípios democráticos, representado de um lado pelo congresso e, de outro, pelos 

Função Alocativa

•Promover ajustamento
na alocação dos
recursos.

Função Distributiva

•Promover ajustamento
na distribuição de renda.

Função Estabilizadora

•Manter a estabilidade
econômica.
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cidadãos, sendo considerada por Bezerra Filho (2012) e Maschio et al (2017) como 

um mecanismo legal de planejamento de um ente federativo. 

 

2.3 Processo Orçamentário 

 

Primeiramente, para definir o conceito de processo orçamentário utilizaremos 

as palavras de Ferreira (2013, p. 25) que o arquiteta como sendo "todo o trâmite 

estabelecido nos diversos dispositivos legais que regulam o planejamento, a 

proposta, a execução e a avaliação do Orçamento Público Federal". 

Esse conceito pode ser corroborado pelas disposições contidas na figura a 

seguir, no qual Giacomoni (2012) demonstra de forma mais nítida a integração entre 

a fase de planejamento e elaboração da proposta orçamentária no âmbito do 

governo federal: 

Figura 5 – Fases de Planejamento e elaboração do orçamento 

 
Fonte: Giacomoni (2012, p. 217) 

 

Conforme se observa na Figura 5, no primeiro momento é constituído e 

revisado o Plano Plurianual (PPA), para que em seguida sejam elaborados e revistos 

os planos e programas nacionais, regionais e setoriais. No próximo momento, 
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elabora-se e aprova-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e procede com a 

construção da Lei Orçamentária Anual (LOA). Finalizada esta fase, é levada à 

discussão, votação e aprovação da LOA. Assim, pode-se iniciar a execução 

orçamentária concluindo com o último momento, que é o controle e avaliação da 

execução orçamentária. 

Groschupf (2015) dá respaldo a esta reflexão apropriando-se da afirmativa de 

Ribeiro e Bliacheriene (2013), os quais definem que processo orçamentário ou ciclo 

orçamentário, possui natureza sucessiva e concomitante, englobando as fases do 

processo orçamentário em sua totalidade, compreendendo a elaboração da 

proposta, discussão e aprovação, programação, execução, acompanhamento e 

controle e avaliação do orçamento. 

Expandindo a abrangência dos estudos Nuintin (2014) especifica que os 

sujeitos que compõem o processo orçamentário, entre os quais se destacam as 

universidades federais, são rotulados como Unidades Orçamentárias (UO), a quem 

competem a entrega da programação orçamentária detalhada da despesa 

especificando o programa, ação e subtítulo. O autor ainda segue afirmando que a 

atuação das universidades federais no processo orçamentário abrange a fixação de 

“diretrizes no âmbito da UO para elaboração da proposta e alterações 

orçamentárias; estudos de adequação da estrutura programática, formalização, ao 

órgão setorial, da proposta de alteração da estrutura programática sob 

responsabilidade de suas unidades administrativa”, além, é claro, da “análise e 

validação das propostas orçamentárias das unidades, consolidação e formalização 

de sua proposta orçamentária”, entre outras atribuições (NUINTIN, 2014, p. 44-45). 

 

 

2.4 O Orçamento nas Universidades Federais do Brasil 

 

Quando se fala em orçamento voltado para as universidades federais do 

Brasil deve-se primeiro deixar claro que a Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 207, concedeu a essas instituições autonomia quanto à gestão orçamentária. 

Assim, cabe a elas realizar a administração dos recursos que lhes são concedidos, 

por meio de um planejamento, de forma que permita o fomento da democracia em 

relação a partilha e aplicação desses recursos. 

Pesquisa realizada por Pires, Rosa e Silva (2010) destaca que o tipo de 
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orçamento estabelecido para o governo brasileiro e, consequentemente, para as 

universidades federais, é o orçamento-programa, sendo considerada uma 

ferramenta democrática caso haja participação da comunidade universitária durante 

sua elaboração, execução e avaliação. 

Assim como a Constituição Federal veio para assegurar a autonomia das 

universidades federais, a Lei Federal nº 9.394/1996 surgiu para estabelecer as 

diretrizes e bases da educação nacional, fixando no artigo 55 que a União, em seu 

Orçamento Geral, deverá garantir anualmente recursos capazes para mantenimento 

e fomento das instituições de educação superior por ela mantidas. 

Por conseguinte, o artigo 56 da referida Lei ainda ressalta que as instituições 

públicas de educação superior deverão seguir ao "princípio da gestão democrática, 

assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que participarão os 

segmentos da comunidade institucional, local e regional". (BRASIL, 9.394/1996). 

Mas, de fato, como esse orçamento é definido? Para responder essa 

pergunta, Pires, Rosa e Silva (2010, p. 244), estabeleceram três fases distintas, a 

saber: 

 

Figura 6 - Fases do Orçamento nas IFES. 

 
Fonte: Elaborado pela autora baseado em Pires, Rosa e Silva (2010, p. 244). 

 

De forma resumida, pode-se dizer que o orçamento-programa estabelecido 

para as universidades federais inicia com a fixação do teto global dos recursos; em 

1ª Fase

• O Ministério da Educação e Cultura – MEC estabelece “teto” global
de recursos para o conjunto das IFES.

2ª Fase

• O orçamento global é distribuído segundo as regras estabelecidas
pelo modelo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior – Andifes, definindo-se, assim, os
orçamentos individuais.

3ª Fase

• Os orçamentos individuais são informados às IFESs, que procedem
à alocação dos recursos por elemento de despesa, devolvendo-os
então ao MEC para consolidação da proposta orçamentária relativa
ao exercício seguinte.
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seguida, é realizada a distribuição do orçamento para cada instituição e, por fim, 

essas instituições tomam conhecimento sobre os orçamentos individuais, avançam 

com a destinação dos recursos de acordo com o elemento de despesa e devolvem 

ao MEC para unificação da proposta orçamentária pertinente ao próximo exercício. 

Seguindo ainda as afirmações desses autores, a base de cálculo para 

alocação dos recursos para as IFES é realizada com base no número de alunos 

equivalente da instituição. A partir do momento que se tem conhecimento do 

orçamento disponibilizado para a instituição e o número de alunos equivalentes, 

aplica-se um custo por aluno equivalente, alcançando dessa maneira o valor que 

cada entidade receberá.  

Nessa última fase do orçamento das IFES visualiza-se a possibilidade de 

inserção da participação da comunidade acadêmica na alocação dos recursos 

públicos, por meio do orçamento participativo, ocasião em são ampliados os 

espaços para discussão e deliberação. 

Santos Filho e Oliveira (2017, p. 2401) apontam ainda que a multiplicidade de 

recursos reservado para subsistência das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

das instituições federais de ensino superior, nas quais se enquadram as 

universidades, são provenientes, na maioria das vezes, do “tesouro nacional, de 

convênios e contratos e dos seus recursos próprios, os denominados recursos 

diretamente arrecadados”. Porém, não se limitando a estes, pois a deficiência 

orçamentária a obriga a buscar alternativas financeiras para manutenção de suas 

atividades. 

Gama Júnior e Bouzada (2015, p. 192) alertam que os recursos nas 

universidades federais são provenientes de três fontes: “a primeira são as receitas 

governamentais” oriundas da União. “A segunda são os convênios, podendo ser de 

caráter federal, estadual ou municipal. A terceira e última fonte relevante para as 

universidades federais são as receitas próprias”. 

Diante do exposto, fica claro que o orçamento das universidades federais não 

é fixado com base nas suas necessidades, mas sim, de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo governo federal por meio do MEC. A instituição fica obrigada a 

realizar seu planejamento com base no orçamento que é estipulado pelo governo. 

É possível notar que Santos Filho e Oliveira (2017) parecem alinhar suas 

abordagens sobre a fixação do orçamento das universidades, ao apontar que 

compete a instituição, no desenvolvimento do sistema de construção do Projeto de 
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Lei Orçamentária Anual (PLOA), posterior ao acolhimento dos limites orçamentários 

que são fornecidos pelo MEC, tão-somente juntar suas propostas e remeter à 

Secretaria de Orçamento Federal (SOF). Neste caso, o projeto será apenas 

unificado e destinado ao Presidente da República (PR) que, por sua vez, o conduzirá 

ao Congresso Nacional (CN) dentro do prazo estipulado em lei. 

Sintetizando, na figura a seguir, demonstra-se de forma simétrica e 

visualmente mais compreensível, o processamento na construção do orçamento das 

universidades federais: 

Figura 7 – Construção do orçamento nas universidades federais 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Santos Filho e Oliveira (2017). 

 

Muito embora a Constituição Federal de 1988 tenha estabelecido a autonomia 

às universidades, Santos (2013, p. 19) ressalta que “elas continuam a depender 

integralmente das definições orçamentárias estabelecidas pelo Poder Executivo e 

aprovadas pelo Congresso Nacional”. O autor prossegue seu discurso afirmando 

que “as instituições não possuem patrimônio e fundos que gerem recursos 

financeiros relevantes, quando comparados com os seus orçamentos” (SANTOS 

2013, p. 19). 

Ainda que de maneira incipiente, essa discussão remete a uma reflexão 

quanto ao volume orçamentário disponibilizados às universidades federais, sendo 

importante frisar que nos últimos anos essas organizações experimentaram uma 

conjuntura de restrição orçamentária repercutindo, diretamente, nos gastos de 
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custeio e investimento, o que pode ser comprovado com base no estudo realizado 

por Santos (2013). 

Contemporaneamente, pesquisa realizada por Santos Filho e Oliveira (2017), 

ao analisar 48 instituições federais de ensino superior do Brasil, englobando 

amostras das cinco regiões, com recorte temporal compreendendo o período de 

2000 a 2016, apontaram o percentual de variação na dotação orçamentárias dessas 

instituições: 

 

Gráfico 1 - % Variação na dotação orçamentária total das IFES por região (2000-

2016) 

 

 
Fonte: Santos Filho e Oliveira (2017, p. 2408) 

 

Infere-se, com base no diagnóstico apresentado pelos autores referente ao 

gráfico 1, dois pontos cruciais no que tange a evolução da dotação orçamentária das 

IFES se destacaram, “sendo dois períodos de crescimento mais forte com índices de 

variação próximos a 10% em todas as regiões entre os anos de 2004 a 2006 e 2008 

a 2013 e outro de elevação a taxas decrescentes e mais controladas no triênio 2014 

a 2016”. 

Com fulcro nessa percepção, pode-se observar, com clarividência, que o 

triênio 2014 a 2016 foi o período com redução expressiva no percentual de dotação 

orçamentária recebidas pelas IFES.  
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Matérias publicadas por Moreno (2018) no portal de notícias G1 alertam para 

o fato de que 90% das universidades federais brasileiras no ano de 2017 tiveram 

perda real no orçamento em comparação com 2013. No tocante a isso, advertem 

que o total de recursos garantido pelo MEC sofreu uma redução de 28,5%. 

Para justificar essa situação, Moreno (2018) relata que o próprio MEC emitiu 

uma nota outorgando aos recentes declives nos repasses as universidades as 

supressões empreendidas nos anos de 2015 e 2016 no governo da então presidente 

Dilma Rousseff. Além disso, a nota retrata que "em 2015, o Ministério da Educação 

teve um corte de R$ 7,7 bilhões em seu orçamento, o que afetou também as 

universidades federais”. No ano seguinte, houve outro corte no valor de R$ 10,7 

bilhões (Moreno, 2018). 

Moreno (2018) fez, ainda, uma análise geral sobre a situação atual de cada 

universidade no período entre 2008 e 2017. Em virtude do objetivo dessa pesquisa, 

será destacada apenas a Fundação Universidade Federal de Rondônia, conforme 

segue: 

 

Gráfico 2 - Evolução de repasses do MEC à UNIR 

 

 
Fonte: Ministério da Educação citado por Moreno (2018). 

 

A partir do gráfico pode-se observar que houve aumento no valor empenhado 
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para a UNIR nos intervalos de 2008 a 2010 e 2012 a 2014. Percebe-se que em 2011 

houve uma queda drástica se comparada a 2010 e nos anos de 2015 a 2017 

apresenta-se elevada redução se comparado a 2014, maior pico apresentado. Ao 

comparar o ano de 2017 em relação de 2013, verifica-se que o valor empenhado 

pelo MEC à instituição teve uma diminuição de 27%. 

Como reflexo desse declínio no repasse de recursos à universidade, o Portal 

G1 (2018) tabulou os principais impactos no conjunto de atividades a serem 

desempenhadas pela Universidade Federal de Rondônia quanto à manutenção das 

ações de ensino, pesquisa e extensão: 

 

a) Restrição de compra de passagens, em especial, aquelas relacionadas à 

participação de docentes em eventos para apresentação de trabalhos 

acadêmicos; 

b) Impossibilidade de reajuste do valor das bolsas de auxílio disponibilizadas aos 

estudantes; 

c) Alterações nos contratos, com reduções e redimensionamento; 

d) Suspensão de reformas em prédios; 

e) Suspensão de novas aquisições de equipamentos para atender os grupos de 

pesquisas e laboratórios didáticos. 

 

Luque (2015, p. 17) complementa essa discussão salientando que “os 

desafios de financiamento que as universidades públicas no Brasil enfrentam são os 

tradicionalmente encarados pelas instituições públicas quando se destaca a eterna 

fragilidade financeira do setor público em nosso país”. Conforme apresentado 

anteriormente, a questão da escassez e contingenciamento há anos vem atingindo 

as universidades, muito embora, estas busquem alternativas para complementação 

do seu orçamento. 

Emerge, a partir do que foi abordado até então, ressaltar que em um cenário 

de escassez de recursos, Nuintin (2014, p. 148) infere que o gestor público “realize 

as atividades de forma mais produtiva possível, ou seja, com menor nível de 

insumos obtenha níveis de produção maiores, considerando as características das 

entidades públicas”. 

Diante dos avanços nos debates recentes no campo dos estudos sobre 

orçamento público, Lima (2008, p. 43) enfatiza que as instituições de ensino superior 
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têm evoluído ao longo do tempo, buscando adequação às circunstâncias 

mercadológicas que enfrentam em seu cotidiano, introduzindo, dessa forma, “muitas 

práticas, visando às adaptações ambientais e, com isto, reformularem suas 

estruturas, no que diz respeito a sua administração”. 

 

 

2.5 Orçamento Público e a Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 

Atrelado à criação dos instrumentos de planejamento (Plano Plurianual (PPA), 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), com 

amparo no capítulo II do título VI da Constituição Federal de 1988, surgiu a Lei nº 

101 em 04 de maio de 2000, com objetivo de estabelecer normas de finanças 

públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. 

O parágrafo primeiro do artigo 1 da Lei de Responsabilidade Fiscal indica que 

“a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em 

que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas 

públicas”. O governo, preocupado com a aplicação dos recursos públicos, formulou 

regras e trouxe para os agentes públicos a reponsabilidade sob suas ações como 

forma de controle e prevenção ao desvio de conduta. 

É imprescindível à discussão destacar que essa lei colaborou, 

significativamente, para a ruptura de paradigmas quanto à transparência da gestão 

fiscal, ao indicar em seu artigo 48 a ampla divulgação aos “planos, orçamentos e leis 

de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o 

Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as 

versões simplificadas desses documentos”.   

Além disso, no parágrafo único da referida lei é detalhada, de forma 

abrangente, como essa transparência necessitará ser assegurada, a qual está 

demonstrada na Figura 8: 
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Figura 8 – Formas de assegurar a transparência. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, com base  na Lei nº 101/2000. 

Embora tenham sido estabelecidas essas três formas objetivando garantir a 

transparência, nessa pesquisa, reportou-se apenas à primeira forma, por estar 

diretamente ligada ao objetivo principal desse estudo, o qual foi amplamente 

discutido no primeiro capítulo. 

Maschio et al (2017) complementam essa discussão relatando que a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF) trouxe para o cotidiano da administração pública o 

incentivo à participação popular na elaboração dos instrumentos orçamentários. 

Estudos realizados por Souza e Lima Filho (2014, p. 10) trouxeram duas 

vantagens, após a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal na administração 

do erário público, conforme segue: 

Figura 9 – Vantagens da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Souza e Lima Filho (2014, p. 10). 

 

I

• incentivo à participação popular e realização de audiências públicas,
durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de
diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II

• liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em
tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução
orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e

III

• adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que
atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder
Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

2ª Vantagem

Transparência na gestão pública.

Para que se tenha uma eficaz administração pública,
é necessário que governo e sociedade tenham uma
boa interação, estando esta facilitada pela aplicação
da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1ª Vantagem
Estimulo à prática do orçamento participativo ao
estabelecer como condição prévia à participação
popular e a realização de audiências públicas na
elaboração e discussão da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.

O orçamento participativo dá oportunidade de expor
a situação financeira, seus problemas operacionais,
planos e prioridades, propiciando à população
apresentar reivindicações, sendo que dessa
interação sairá á proposta orçamentária.



 

 

41 

 

Significa dizer, portanto, que na perspectiva dos autores, a partir da inserção 

da Lei de Responsabilidade Fiscal no contexto da gestão pública também foi 

possível implementar práticas do orçamento participativo, liberando canais de 

acesso para a que a sociedade possa, além de participar, questionar e sugerir ações 

de investimento e melhorias que avaliam ser mais prioritárias frente as outras 

demandas que ela, a sociedade, depara-se cotidianamente. 

Recentemente, pesquisa realizada por Pimenta, Silva e Zenni (2016, p. 201) 

confirma que uma das vantagens eminentes da Lei Complementar 101/2000 foi que 

houve o fomento e a oferta de “condições para um governo com o povo e para o 

povo, estabelecendo sua participação na elaboração e na implementação das Leis 

de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual”, além disso, possibilitando 

a participação efetiva da sociedade nos “planos operacionais e nas prioridades de 

aplicação financeira do município”. 

Em qualquer nível de análise sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

seguindo as lições dos autores acima, percebe-se que esta representou um salutar 

progresso no que tange à implementação do poder de intervenção e manifestação 

da sociedade nas ações executadas pelo Poder Público, ao possibilitar formas 

participativas na elaboração do orçamento público.  

 

2.6 Orçamento Participativo 

 

Da Silva (2008, p. 136) explica que a Constituição Brasileira instituiu 

mecanismos de gestão democrática em diversas vertentes no desempenho da 

Administração Pública, dentre os quais se destaca o “planejamento participativo, 

mediante a cooperação das associações representativas no planejamento municipal, 

como preceito a ser observado pelos municípios (Art. 29, XII)”.  

As mudanças ocorridas no Brasil após a Constituição Federal de 1988 

estavam assistidas por iniciativas em descentralizar o poder do governo e nutriam o 

desejo, como política inclusiva, de inserção da participação popular no cenário de 

elaboração da proposta orçamentária. Como exemplo dessas mudanças, pode-se 

citar o caso do Orçamento Participativo, arquétipo esse, que segundo afirmação de 

Costa (2010), nos anos seguintes foi aquinhoado por diferentes cidades, como Porto 

Alegre (RS), Piracicaba (SP), Santo André (SP), Ipatinga (MG), Betim (MG), São 

Paulo (SP), Santos (SP) e Jabuticabal (SP). 
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Na perspectiva científica de Pimenta, Silva e Zenni (2016), a introdução do 

Orçamento Participativo proporcionou aos municípios uma administração galgada na 

transparência onde, tanto a opinião, quanto a fiscalização por parte do cidadão 

possuem prestígio no cenário de tomada de decisões quanto a aplicações dos 

recursos financeiros. 

Dias (2002, p. 96) leciona que um dos motivos que corroboraram para a 

eclosão do orçamento participativo deve-se ao fato da “total inoperância, inércia dos 

legislativos, sobretudo dos legislativos municipais, em discutir matérias de natureza 

orçamentária”. A autora ainda pondera que, frequentemente, os orçamentos não 

eram sequer debatidos e, mesmo assim, havia homologação sem nenhuma 

avaliação concreta. 

Na concepção de Sanches (2000, p. 113), o orçamento participativo surgiu 

como um argumento para reestruturação “da sociedade e do Estado por meio da 

participação popular”, expandindo os laços da democracia na sociedade. 

Isso demonstra que, a princípio, no Brasil, o orçamento público era formulado 

apenas pelos representantes do Estado, eleitos pelo povo, mas de forma 

democrática, essa participação foi estendida aos cidadãos constitucionalmente.  

Por essa via de entendimento, Souza et al (2003, p. 6) complementam essa 

discussão com base nos teóricos, sustentando a premissa de que o orçamento 

participativo explora um espírito democrático no qual, o êxito do poder público, 

mediante eleição, não cerceie a participação popular, “mas, ao contrário, permita 

iniciar um outro processo, gerando dois focos de poder democráticos: um, originário 

do voto; outro, originário de instituições diretas de participação”. 

Giacomoni (2012, p. 266) oferece uma interpretação na qual franqueia que o 

“orçamento participativo pode ser percebido, portando, como um aperfeiçoamento da 

etapa do processo orçamentário que, tradicionalmente, desenvolve-se ao âmbito do 

Poder Executivo”. Sendo importante frisar que esse juízo se origina de duas 

vertentes, sendo a primeira, “da maior rigidez, concedida a programação dos 

investimentos, ao contrário da flexibilidade que caracteriza a maneira convencional 

de programação”, e, a segunda, “do compartilhamento das escolhas com a 

comunidade, ao contrário da tradicional decisão monopolizada pelo Poder 

Executivo”. 

O orçamento participativo tem por finalidade, conforme afirma Pascoal (2002, 

p. 16-17), promover “a participação direta e efetiva das comunidades na elaboração 
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da proposta orçamentária do Governo”. Nesse caso, a sociedade tem a 

oportunidade de ser ouvida, por meio de conselhos, assembleias, audiências 

públicas, entre outras formas, para emitir sua opinião e selecionar as metas e 

programas que julgar ser prioritária, de forma democrática. 

Diante dessas considerações, Avritzer (2005) ressalta que o Orçamento 

Participativo favorece uma partilha equânime em relação aos gastos públicos, 

contemplando os anseios das categorias menos favorecidas. No cenário em que 

ocorrem os processos deliberativos estão inseridos, por exemplo, os representantes 

sociais, integrantes de associações de bairro, membros da comunidade, de forma 

que seja possível promover a integração e participação de todos na contenda de 

tomada de decisões ao ponto que as lacunas que distanciam os cidadãos e o 

governo sejam minimizadas.  

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, mais 

conhecido por UN-Habitat (2004), explica que não existe uma definição única para o 

Orçamento Participativo, por afigurar-se com estruturas distintas de uma localidade 

para outra. Dessa forma, o conceitua como sendo “um mecanismo (ou processo) 

através do qual a população decide, ou contribui, para a tomada de decisão sobre o 

destino de uma parte, ou de todos, os recursos públicos disponíveis” UN-Habitat 

(2004, p. 21). 

Avritzer (2005) ainda afirma que o orçamento participativo é uma ferramenta 

que intermedia as concepções dos profissionais especializados no campo 

deliberativo e dos cidadãos que se propõe opinar nesse processo, de forma 

democrática ampliando o espaço para que as minorias possam manifestar-se em 

relação as decisões que também irão intervir em suas vidas. 

Convém observar que Pires (2001, p. 35), concordando com as afirmações de 

Avritzer, evidencia que o Orçamento Participativo “representa mais um passo no 

sentido do aperfeiçoamento político”. Antes da implantação desse instrumento, os 

parlamentares eram as únicas pessoas aptas a opinar sobre finanças e políticas 

públicas. Mas, após sua inserção no processo deliberativo, a sociedade civil passou 

a apropriar-se da responsabilidade pelos rumos das ações governamentais, 

fazendo-se presente no exercício de seus direitos e deveres como cidadão.  

A partir disso, o governo começa a abandonar o desejo de “fazer valer sempre 

o seu ponto de vista e, de outro lado, a população vai adquirindo visão de conjunto 

sobre a escassez de recursos e sobre a infinidade de demandas que se apresentam 
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ao governo”. Com a introdução desse método, pode-se melhorar a gestão pública 

sob a ótica da transparência e da democracia atendendo as demandas prioritárias 

da sociedade (PIRES, 2001, p. 36). 

Cabe frisar, com base nas afirmações apresentadas por esses autores, que 

ao se introduzir o Orçamento Participativo nas práticas deliberativas do governo, não 

significa dizer que o processo de elaboração do orçamento será desprezado, mas 

sim, que haverá ampliação do cenário de participação da sociedade por 

instrumentos variados (PIRES, 2001). 

Dada a importância da matéria, convém expor as considerações imputadas 

por Pires (2001) ao retratar que existem múltiplas formas para estruturação do 

orçamento participativo, de modo que o mesmo deve ser adaptado para a realidade 

de cada local onde se pretende implantar. Por ter características democráticas, 

existe a possibilidade de periodicamente alterar ou até mesmo alternar a 

metodologia adotada adaptando-a de acordo com a experiências vivenciadas nesse 

interim.  

Segundo estudo realizado por Costa (2010, p.11), para implantação do 

orçamento participativo, faz-se necessário levar em consideração três fases distintas 

para sua institucionalização, conforme demonstrado a seguir: 

Quadro 2 - Fases da Institucionalização do Orçamento Participativo 

Fase Descrição 

Legitimação 

Fase inicial que pressupõe a legitimação da dinâmica de gestão 
participativa como processo decisório de governo e como lócus de 
apresentação de demandas sociais e deliberação participativa das ações 
públicas.  

Efetividade 

Nessa fase surgem novos objetivos visando à consolidação do processo de 
descentralização administrativa, aumento da participação das comunidades 
no processo de gestão propiciando a discussão do desenvolvimento do 
território em sua totalidade. É possível destacar três instrumentos que 
definem essa etapa: 1) Construção de programas e práticas intersetoriais, 
envolvendo as diversas instâncias de governo na formulação de projetos de 
desenvolvimento de territórios; 2) Criação de um sistema de comunicação 
social e de planejamento que envolva e integre comunidades de diversos 
territórios e instâncias governamentais e, 3) Criação de práticas de 
empoderamento social (estruturas estatais participativas, descentralizadas, 
articuladas em rede, elaboração e gestão de políticas públicas) que se 
articulam ao redor de um sistema de governança social. 

Institucionalização 

Fase em que o OP é consolidado (ou internalizado) na cultura política e 
social do município, capaz de se sustentar ao longo dos mandatos. Para 
isso, a dinâmica participacionista deve ser capaz de superar a estrutura 
burocrática de organização estatal por um sistema  de  gestão, de  natureza  
híbrida  (instâncias   estatais  onde  o  governo  e  sociedade  civil  estariam 
assentados para gerenciar as políticas públicas).  É nesse  momento  que é  

Continua 
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Continuação 

Fase Descrição 

Institucionalização 

possível vislumbrar a superação da cultura antiga local para uma nova 
cultura política de desenvolvimento do município a partir da identificação 
explícita das intenções políticas e do envolvimento do cidadão na decisão 
da alocação dos recursos públicos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Costa (2010, p. 11). 

Com base nas afirmações de Costa (2010), observa-se que na primeira fase, 

considerada por ela como legitimação, é o momento em que ocorre a 

conscientização da prática de gestão participativa como parte integrante das ações 

do governo e como solo fértil para exposição das demandas coletivas e deliberação 

participativa nas ações do governo. Representa, portanto, o momento que há o 

reconhecimento e incorporação, dentro do governo, do processo de participação 

popular, por meio da mobilização social e representatividade. 

 Na fase seguinte, denominada efetividade, destacam-se os instrumentos que 

a definem, aumentado à discussão e a participação social, são arquitetadas as 

propostas, surgem os mecanismos que serão utilizados para comunicação entre a 

sociedade e o estado, realiza-se o planejamento e estabelecem-se as práticas de 

empoderamento social. 

Na última fase, que essa mesma autora estabelece, nomeada 

institucionalização, é o momento em que há, de fato, a concretização da cultura do 

orçamento participativo, de forma híbrida levando em consideração tanto os 

interesses da sociedade quanto do poder público, por meio da união da participação 

dos cidadãos e do estado, na alocação dos recursos públicos em 

projetos/programas previamente definidos. 

Embora a literatura disponibilize uma gama de definições para demonstrar 

como funciona o orçamento participativo, não há um modelo padronizado a ser 

seguido. Cada organismo, de acordo com as características de sua realidade 

(localidade, cultura, recursos disponíveis, entre outras) elabora um modelo a ser 

aplicado. 

Emerge, a partir do que foi abordado até então, destacar o entendimento 

apresentado por Pires (2001) de que o orçamento participativo pode ser elaborado a 

partir de uma multiplicidade de metodologias. De fato, não há um modelo específico 

a ser empregado para todas as realidades, sendo permissível à organização utilizar 

métodos variados no decorrer do desenvolvimento do orçamento participativo, 

modificando com o passar do tempo, de acordo com os resultados alcançados por 
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meio das discussões e experiências vivenciadas. 

Há que considerar, indubitavelmente, que sob a percepção de Pires (2001, p. 

87) “a metodologia a ser adotada deve contemplar a necessidade de um 

aprendizado paulatino, contínuo, abandonando toda e qualquer pretensão de pleno 

sucesso logo à primeira experiência”. 

Nesse intento, Rocha (2016) construiu, com base no renomado pesquisador 

Pires (2001), uma matriz sob o viés do orçamento participativo, inserindo uma série 

diretrizes direcionada ao envolvimento da população, no seu anseio por participação, 

nos processos deliberativos desenvolvido pelo poder público no que concerne a 

tomada de decisões sobre às atividades financeiras da instituição. 

Quadro 3 - Processo de implantação do Orçamento Participativo. 
 

FASE O QUE OCORRE? COMO FAZER? NECESSIDADES 

1 -
Planejamento 
e Estruturação 

Tanto os membros do governo, 
como os funcionários públicos 
e lideranças populares 
precisarão receber orientação e 
capacitação para participar das 
diversas fases de confecção do 
Orçamento. 

Isso implica organizar cursos, seminários, 
debates para homogeneizar a linguagem, pactuar 
procedimentos e concatenar tarefas. Aqui será 
escolhida a equipe de trabalho que assumirá a 
coordenação das atividades técnicas, 
organizacionais e administrativas, bem como a 
elaboração do zoneamento da região e dos 
cronogramas de reuniões e plenárias. 

Providenciar os 
recursos financeiros 
para a viabilização 
das atividades. 

2 - Incentivo e 
Mobilização 

Encetar esforços para envolver 
o poder público e a população 
nas discussões e tarefas 
planejadas (panfletagem, 
atividades culturais e de lazer, 
chamamentos e uso da mídia). 

Criada a expectativa, governo e comunidade 
estruturam as regras e os canais de participação 
e se esforçam para assegurar que as pessoas 
compareçam e participem dos eventos, 
apresentando suas sugestões, críticas, 
reivindicações, demandas e avaliações.   

------ 

3 - Discussão 
e 

Reivindicação 

Momento em que as pessoas 
interessadas comparecem às 
reuniões para discutir as ações 
do poder público e fazer as 
suas reivindicações. Estes 
momentos de discussão 
acontecem no âmbito das 
plenárias regionais e plenárias 
temáticas. 

Nas plenárias regionais serão discutidos 
assuntos relacionados a uma determinada 
localidade (bairro ou zona) e onde a população 
se manifestará sobre assuntos relacionados a 
saúde, educação, habitação, transporte, 
infraestrutura urbana, e o que mais lhe convier.    
Nas plenárias temáticas, entretanto, as 
discussões não levam em consideração a 
localidade, mas um determinado tema de 
interesse da comunidade como saúde ou 
educação, onde pessoas ligadas a educação, por 
exemplo, como professores, educadores, 
diretores, funcionários de escolas, pais, alunos e 
demais interessados no tema, estarão discutindo, 
especificamente, assuntos relacionados à 
educação do município como um todo. 

Em cada uma das 
plenárias (regional 
ou temática) serão 
eleitos delegados, 
cuja função será a 
de representar e 
defender as 
demandas e 
reivindicações 
aprovadas nas 
respectivas 
plenárias, quando da 
realização do 
Congresso do 
Orçamento 
Participativo. 

4 - Adequação 
e Aprovação 

Em virtude da limitada 
quantidade de recursos, todas 
as demandas apresentadas 
necessitam ser adequadas  a 
realidade      dos     recursos 
orçamentários e financeiros 
disponíveis pelo poder público. 
Após as discussões e mediante 
um processo de negociação, 
são aprovadas (mediante voto) 
as demandas do Orçamento 
Participativo, que serão 
encaminhadas ao Poder 
Executivo para incorporação ao 
projeto de lei do plano 
plurianual e das leis 
orçamentárias. 

Uma vez incorporado ao projeto de lei 
orçamentária, este projeto será encaminhado ao 
Poder Legislativo para apreciação e aprovação 
final. Somente aí, dependendo do que for 
aprovado,  as  demandas apresentadas pela 
população no Orçamento Participativo integrará a 
lei orçamentária que, após a sua promulgação, 
publicação e programação, deverá ser executada 
no exercício seguinte. 

------ 

Fonte: Elaborado com base em Rocha (2016, p. 43-45). 
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A partir desse quadro, percebe-se que o processo de implantação do 

orçamento participativo denota quatro fases distintas, por meio das quais as 

organizações públicas abrem canais a fim de solidificar a democracia, permitindo a 

inserção da sociedade para deliberar, discutir e também reivindicar ações que 

julgarem prioritárias para atendimento, disponibilizando capacitação e incentivando a 

participação popular nas decisões do governo, elementos estes, indispensáveis para 

o seu processo de planejamento. 

Com base nos dados apresentados por Rocha (2016) vislumbrou-se o 

seguinte ciclo para implantação do orçamento participativo: 

Figura 10 - Ciclo para implantação do Orçamento participativo. 

 

 
Fonte: Elaboração própria com base em Rocha (2016). 

 

A princípio, todos os interessados (sociedade e governo) serão convidados a 

participar do processo de elaboração da proposta orçamentária, sendo realizada 

uma capacitação para que haja um “nivelamento” no conhecimento sobre o assunto, 

bem como será definida a equipe responsável pelo planejamento de todo o 

processo. 

Em seguida, será realizada ampla divulgação em prol de incentivar a 

participação popular, mobilizando a sociedade quanto a importância de sua 

interação. Além disso, definem-se as regras e os meios de participação, objetivando 

Reunião dos participantes
para capacitação e seleção
da equipe que conduzirá as
atividades.

• Planejamento 
e 

Estruturação

Divulgação para incentivar a
participação, estruturação de
regras e canais de
participação.

• Incentivo e 
Mobilização.

Realização das plenárias e
eleição dos delegados.

• Discussão e 
Reivindicação

Negociação e aprovação das
demandas propostas e envio
ao Poder Executivo.

• Adequação e 
Aprovação
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assegurar que haja o comparecimento aos eventos que serão realizados. 

Na próxima fase, são realizadas as reuniões em que deverão ser 

apresentadas as demandas da sociedade, para em seguida consolidar as demandas 

que a sociedade julgar prioritárias e levar a votação. Após adequação, as demandas 

selecionadas deverão ser inseridas na proposta orçamentária da instituição, que 

serão encaminhadas para apreciação e aprovação por parte do Poder Legislativo, 

finalizando o ciclo. 

Diante das análises apresentadas por Costa (2010) e Rocha (2016) e, 

avançando na discussão, Kazmierczak e Alves (2013, p. 429) afirmam que o 

orçamento participativo abrangeria dois posicionamentos heterogêneos, ou seja, 

“essa técnica é participativa à medida que demanda uma espécie de compromisso 

ou esforço dos atores sociais envolvidos, e é deliberativa porque envolve um 

processo de deliberação que se processa de acordo com uma lógica e uma ética 

discursiva”. 

Durante todo esse procedimento a população deverá ter assegurada sua 

participação, de forma democrática, para acompanhar desde o início do processo de 

organização do orçamento participativo até sua conclusão. Do mesmo modo, os 

cidadãos precisam exercer seu poder de fiscalização para que seja possível 

alcançar o âmago que é a satisfação do interesse coletivo. 

Sob essa perspectiva, Rocha (2016, p. 46) reconhece que no Orçamento 

Participativo “a partir do momento em que a coletividade assiste à fiel execução 

daquilo que discutiu e decidiu, crescerá a confiança na efetividade do processo 

participativo”. 

O orçamento participativo, por si só, representa uma oportunidade para 

abertura de espaços democráticos objetivando a discussões sobre a aplicação dos 

recursos públicos, de forma que todos os envolvidos no processo, sejam eles os 

governantes ou os governados, àqueles serão beneficiados ou não com as decisões, 

possam ser inseridos na seara deliberativa. 

Alves e Souza (2013, p. 260) explicam que quanto ao orçamento participativo, 

“seu ambiente institucional são as democracias, o espaço político democrático e 

neutro, ou seja, um espaço onde os cidadãos não sejam coagidos pela imposição de 

um poder maior e externo”. Os autores ainda trazem que esta faculdade pode ser 

conservada em um espaço que “oportunize que as deliberações populares 

influenciem nas decisões do poder público”. E são nessas condições, devido essa 
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interferência da população, que “os atos do executivo municipal podem ser tidos por 

legítimos”. 

Dessa forma, os pesquisadores Alves e Souza (2013, p. 260) ratificando o 

posicionamento de Bobbio sobre a participação cidadã, complementam falando que 

o orçamento participativo “para ser considerado legítimo” depende “da aprovação 

dos atores sociais, devendo ser visualizado pelos cidadãos como algo construtivo 

para a vida em sociedade”. 

No escopo dessas discussões, pode-se observar que os autores demonstram 

um alinhamento quanto as suas abordagens sobre a questão da democracia, 

conduzindo ao que certificou o pesquisador Rocha (2016, p. 40), explicando que o 

orçamento participativo “é um modelo de partilha do poder político mediante uma 

rede de instituições democráticas orientadas para obter decisões por deliberação, 

por consenso e por compromisso”. 

Para levar adiante essa perspectiva, Faria (2000, p. 58 e 59) seguindo a ótica 

de Bohman, defende que “a democracia implica alguma forma de deliberação 

pública e que a teoria deliberativa possui como desafio mostrar como a ideia central 

desse modelo ainda pode ser operacionalizada nas sociedades complexas e 

pluralistas”. A autora ainda explica que essa ideia central parte do pressuposto que 

“a legitimidade das decisões de qualquer governo deriva do julgamento crítico dos 

cidadãos livres e iguais”. 

O polo universitário também é um espaço onde se discute amplamente as 

questões relativas à democracia, porém, é preciso que a instituição ofereça espaço 

para que essa prática (orçamento participativo) possa ser concretizada. Apesar de 

esse tema ser pouco debatido no que concerne à introdução dessa ferramenta no 

cenário das universidades, evidencia-se que há uma preocupação relacionada a 

participação da comunidade na seara de tomada de decisões.  

 

 

2.7 Experiências bem sucedidas 

 

Ao selecionar os escritores que defendem a prática do orçamento 

participativo, Rocha (2016, p. 39) categorizou os seguintes: “Leonardo Avritzer 

(2003); Boaventura de Sousa Santos (2002); Sérgio Baierle (1998); Valdemir Pires 

(2001); Regina Maria Pozzobon (1998); Luciano Fedozzi (1997); Félix Sánchez 
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(2002); Patrus Ananias (2005); Tarso Genro (1995), entre outros”.  O autor ainda 

chama a atenção para o fato de que sob a ótica de todos esses escritores, o 

orçamento participativo é visto como um “um espaço, um momento, um canal, uma 

forma político-institucional” que proporciona mudança de paradigmas em que a 

esfera pública era vista no passado propício, há quem a gerisse, fazer o que 

quisesse.  

Outra autora, precursora, que merece destaque é Lüchmann (2014, p. 189). 

Ao fazer algumas reflexões analíticas sobre os 25 anos do orçamento participativo, a 

mesma concluiu que o primeiro caso de sucesso dessa inciativa foi desenvolvido 

pela cidade de Porto Alegre a qual considera um “modelo exemplar de inovação 

democrática”. Além disso, a autora ainda retrata que inspirados nesse modelo 

“centenas de municípios do país e no exterior têm adotado o OP, o que tem 

motivado o aumento dos estudos sobre esta temática em diferentes partes do 

mundo”. 

Gama Júnior e Bouzada (2015, p. 191) ressaltaram que o orçamento 

participativo se iniciou pelo Brasil, em seguida, espalhou-se para a região da 

América Latina, estando, atualmente, presente no mundo inteiro. Além disso, 

destacam que no ano de 2008 “já havia mais de 100 cidades europeias que o 

haviam adotado. Entre elas estão grandes cidades como Sevilha na Espanha e 

diversos bairros das cidades da capital de Paris, Roma, Lisboa e Berlim”, recebendo 

destaque internacional pela Organização das Nações Unidas (ONU). Infere-se ainda 

que no período de 1990 a 2005, o “orçamento participativo evoluiu drasticamente, 

passando de cerca de uma dúzia de cidades, principalmente no Brasil, para algo 

entre 250 a 2500 localidades na América Latina” (GAMA JÚNIOR e BOUZADA, 

2015, p. 191). 

Devido sua importância para a sociedade, houve a criação da Rede Brasileira 

de Orçamento Participativo (Rede OP), constituída em 2007 “com objetivo de 

aglutinar, permitir a reflexão e contribuir com o fortalecimento da democracia 

participativa no Brasil, conforme afirmam Gugliano e Rodrigues (2017, p. 40-41).  

Os autores relatam ainda que entre as nações que surgiram as primeiras 

experiências de orçamento participativo estão Argentina, Brasil e Uruguai e fazem 

um comparativo entre as experiências vivenciadas nas cidades de Maipú (Argentina) 

e Rio Grande (Brasil), chegando à conclusão de que na primeira o orçamento 

participativo é regulamentado por uma lei específica e “garante a sua execução, 
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independentemente dos partidos políticos presentes no governo. Na segunda 

cidade, a proposta é norteada objetivando “potencializar a participação popular 

desde o prisma da sua condição enquanto morador em uma determinada região, 

frequentemente espaços urbanos carentes em termos de serviços públicos” 

(GUGLIANO e RODRIGUES, 2017, p. 57). 

Quanto às experiências de implantação que deram certo no âmbito municipal 

podem ser citados os casos das cidades de Porto Alegre (RS) e Belo Horizonte 

(MG), mas, também, foi possível identificar casos nas cidades de Piracicaba (SP), 

Santo André (SP), Ipatinga (MG), Betim (MG), São Paulo (SP), Santos (SP) e 

Jaboticabal (SP) (Costa, 2010; Luchmann, 2002 e 2012; Avritzer, 2005). 

Andrade (2008, p. 133) também ressalta as experiências vivenciadas pelas 

cidades de Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Recife (PB) destacando que 

houve a “superação dos problemas associados a implementação das desigualdades 

de caráter socioeconômica, bem como da reversão de prioridades” de maneira 

semelhantes em todas. 

Estudo realizado por Almeida e Dantas (2011, p. 16) investigou a relação 

entre as políticas públicas e o orçamento participativo na promoção do 

desenvolvimento local em Campina Grande (PB), no qual trouxe um indicativo de 

que “a participação popular, inclusa neste, conquistou, dentro do orçamento 

planejado, o direcionamento dos recursos públicos de um município para a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade”. 

Quando se dirige os olhares para as universidades, também é possível 

encontrar casos de sucesso a partir da inciativa dos gestores das instituições. A título 

de exemplo, pode-se citar o caso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Ao avaliar a prática do orçamento participativo nessa universidade, Morais (2010, p. 

57) chegou à conclusão de houve um resultado favorável na avaliação do orçamento 

participativo, indicando que “gestores devam conduzir suas escolhas através de um 

processo interativo entre todos os segmentos”. 

Essa mesma autora ainda pontuou cinco dimensões a serem avaliadas nos 

quesitos de eficiência, eficácia, efetividade, equidade e consistência dos dados. 

Como conclusão, observou que todos os quesitos apresentaram média acima das 

expectativas, “demonstrando haver compreensão da comunidade interna de que o 

Orçamento Participativo é viável à uma prática gerencial democrática, trazendo 

sólidas e boas melhorias na performance institucional” (MORAIS, 2010, p. 54). 



 

 

52 

 

Andrade (2015, p. 128) realizou um estudo com objetivo de analisar as 

mudanças organizacionais percebidas na Universidade Federal do Vale do São 

Francisco, a partir da implementação de práticas orçamentárias participativas, 

chegando à conclusão de que essas mudanças estão sendo percebidas pela 

comunidade acadêmica, principalmente no tocante: 

  

a) Colegiados de graduação e pós-graduação tendo acesso a créditos 

orçamentários; 

b) Existência de critérios claros para distribuição do orçamento; 

c) Envolvimento dos setores para elaboração da proposta orçamentária; 

d) Fortalecimento do Planejamento Interno; 

e) Dinâmica de solicitações de compras; 

f) Utilização de sistema da informação para efetivar a participação; 

g) Comunicação Institucional em torno da prática; 

h) Ações de capacitação em torno da prática orçamentária institucional; e 

i) Institucionalização da prática orçamentária com ênfase na participação. 

 

Ferreira (2003) elaborou uma pesquisa na qual apresentou uma proposta de 

modelo para implantação do orçamento participativo na Universidade Federal de 

Pernambuco. A partir de consulta junto à comunidade acadêmica da instituição, 

envolvendo funcionários, coordenadores de cursos, diretores de departamentos e de 

centro, pró-reitores e reitor, chegou à conclusão de que houve uma unanimidade 

quanto à implementação desta ferramenta, principalmente, sob os aspectos da 

transparência, maior participação da comunidade e o envolvimento da sociedade na 

geração e alocação de recursos.  

As evidências empíricas vêm mostrando que o OP é uma ferramenta de 

sucesso que pode ser implementada na administração pública. Lima & Moura (2016, 

p. 127), afirmam que “este modelo de gestão vem apresentando resultados positivos 

na democratização dos governos que o adotam, conforme se mostra nas pesquisas 

acadêmicas consultadas”. Essa ferramenta pode estimular o processo de educação 

política dos cidadãos, além disso, os referidos autores ressaltam que “o OP permite 

o diálogo com diversos setores da sociedade que, por sua vez, inclina-se a se 

organizar de modo a potencializar sua atuação frente ao governo”. 

Após a apresentação de uma variedade de abordagens teóricas a respeito do 



 

 

53 

 

orçamento participativo, no intuito de congregar as concepções assimiladas por meio 

da fundamentação empírica exposta até o presente momento, se faz necessário 

envolver as discussões com as linhas teóricas que norteiam a democracia. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 

Para realização de uma pesquisa científica, sabe-se que é necessário 

dispensar especial atenção na construção dos procedimentos metodológicos que 

serão utilizados no seu desenvolvimento. É importante ter em mente que, além da 

engenhosidade na formulação do problema, o pesquisador precisa alinhá-lo com os 

objetivos do estudo para que as soluções identificadas ao problema sejam coerentes.  

Para definição dos procedimentos metodológicos adotados na elaboração 

desta dissertação, adotou-se a sistemática evidenciada por Vergara (2000, p. 41), 

que estabelece a pesquisa de acordo com dois critérios precípuos, em relação aos 

fins e aos meios. No que concerne aos fins, o presente estudo apresenta uma 

abordagem intervencionista, por “juntar a teoria com a prática, utilizar-se da técnica 

de estudar o objetivo em sua prática cotidiana, mas sempre com o propósito de 

gerar contribuições teóricas relevantes”, tendo em vista que o objetivo principal da 

dissertação é propor um modelo para implantação do Orçamento Participativo (OP) 

na Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR) (ANTUNES e NETO, 2016, 

p. 62). Já em relação aos meios, a pesquisa foi baseada no estudo de caso único e 

pesquisa documental, para angariar bases teóricas que fundamentarão o estudo 

proposto, no intuito de investigar a sistemática do Orçamento Participativo e sua 

aplicação numa universidade federal. 

Além disso, pode-se classificar a presente pesquisa como intervencionista, 

em virtude de ter procurado evidenciar as características do orçamento participativo 

aplicado em outras instituições, considerando essas como modelo, utilizando a 

técnica do benchmarking e aplicação de questionários para verificar as dificuldades 

no processo de implantação, bem como as vantagens apontadas após sua 

efetivação na instituição. 

O planejamento e desenvolvimento da presente dissertação foram delineados 

nos moldes da pesquisa qualitativa e do estudo de caso único, sob a ótica do 

paradigma interpretativista, que, segundo Saccol (2009, p. 262) se orienta pela 

lógica indutiva, “pois o pesquisador procura não impor o seu entendimento prévio 

sobre a situação pesquisa”. Além do mais, esse paradigma requer “conhecer como 

as práticas e os significados são formados e informados pela linguagem e por 

normas tácitas compartilhadas em um determinado contexto social”. Segundo a 

autora, o pesquisador visa “captar aquilo que é mais significativo, segundo a 
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perspectiva das pessoas no contexto pesquisado”.  

Para esse tipo de estudo, interpretativista, o mecanismo para investigação 

precisa ser “flexível, aberto à visão dos atores pesquisados e à sensibilidade do 

contexto no qual a pesquisa está sendo realizada”. Dentro desse paradigma, os 

métodos de pesquisa são qualitativos, “sendo os mais utilizados na área de 

Administração: o Estudo de Caso, a Pesquisa-Ação e a Etnografia” (SACCOL, 2009, 

p. 263.  

O enfoque qualitativo foi preferido em virtude de Lüdke e André (1986, p. 18) 

que enfatizam tratar-se daquele “que se desenvolve numa situação natural, é rico 

em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma 

complexa e contextualizada”.  

Corroborando com este pensamento, Creswell (2007, p. 46), afirma que “uma 

das principais razões para conduzir um estudo qualitativo é que o estudo é 

exploratório”. Além disso, Richardson (2015, p. 90) explicando sobre a pesquisa 

qualitativa ressalta que é uma experiência para “compreensão detalhada dos 

significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados, em 

lugar da produção de medidas quantitativas de características ou comportamentos”. 

No que concerne ao estudo de caso, esse foi selecionado por ser “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu 

contexto da vida real” (YIN, 2005, p. 32). 

Sustentada nos argumentos expostos por Creswell (2007), Richardson (2015) 

e Yin (2005), na condição de pesquisadora, foi possível perceber pelo objetivo dessa 

dissertação, características propícias para uma com abordagem qualitativa. 

O presente estudo está assentado na área das ciências sociais, e nesse 

espaço, na perspectiva de Lakatos e Marconi (2017), a pesquisa qualitativa atenta-

se ao grau de realidade que não é possível computar. 

Quanto à unidade de análise, essa definiu-se a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia que está claramente envolta na proposição de intervenção 

desse estudo. 

Cabe ressaltar que o objeto da pesquisa em tela foram as universidades 

federais brasileiras que já adotam o OP, tendo em vista que é com base na 

experiência dessas instituições que o modelo proposto nesse estudo foi formulado. 

Para isso, realizou-se consulta ao portal da Associação Nacional dos Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) onde constatou-se que no Brasil 
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8%

29%

16%

30%

17%

Universidades Brasileiras por Região

Centro Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul

existem 63 (sessenta e três) universidades federais.  

 

Gráfico 3 - Universidades Brasileiras por Região 

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados do portal da Andifes. 

 

Ao acessar o sitio de cada uma e analisar publicações, foi possível identificar 

que apenas 03 (três) universidades adotaram o orçamento participativo, conforme 

demonstrado: 

 
Quadro 4 - Universidades Brasileiras e o OP 

Universidades Brasileiras e o OP 

1 -  Universidade Tecnológica Federal Do Paraná 

2 - Universidade Federal do Rio de Janeiro 

3 – Universidade Federal do Vale do São Francisco 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os sujeitos da pesquisa são os Representantes das universidades que já 

adotam o OP e os membros do Conselho Superior de Administração (CONSAD) da 

Unir, sendo que todos foram devidamente informados sobre os objetivos propostos 

neste estudo. 
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3.1 Procedimentos para Coleta de Dados 

 

No tocante a coleta de dados, a princípio realizou-se por meio bibliográfico 

(livros, revistas, artigos, teses, dissertações, sites especializados), que continham 

informações a respeito do tema a ser estudado, para que fosse possível colher um 

arcabouço de conteúdo objetivando identificar a situação atual do problema de 

pesquisa proposto, fundamentando teoricamente, inclusive contemplando casos de 

sucesso, bem como relatando opinião de pesquisadores renomados para compor o 

referencial. 

Realizou-se uma pesquisa documental para identificar os modelos de OP em 

funcionamento em universidades federais brasileiras. Foram encaminhados e-mails 

às 03 (três) universidades, solicitando o envio de documentos, tais como: atas, 

instrução normativa, cartilhas, manuais, entre outros, que demonstrassem como 

estava estruturado o orçamento participativo dentro da instituição. Além do mais, 

houve contato por telefone, visando esclarecer dúvidas quanto à documentação 

enviada a existência de outras fontes de informações que pudessem colaborar com 

o estudo proposto. 

A partir dessa documentação, elaborou-se um comparativo contendo a 

metodologia adotada em cada universidade, no processo de elaboração do 

orçamento participativo.  

Para tanto, percorrida essa primeira etapa, o estudo estruturou-se do seguinte 

modo: aplicação de questionário estruturado (A) aos responsáveis pelas instituições 

que já adotam o OP, objetivando conhecer as dificuldades no processo de 

implantação, bem como as vantagens identificadas após sua efetivação na cultura 

administrativa da instituição. Após, foi feita a aplicação do questionário (B) aos 

membros do CONSAD da UNIR, no intuito de verificar a percepção dos conselheiros 

da UNIR quanto à importância da participação da comunidade acadêmica na 

decisão orçamentária. Essas informações colaboraram para a construção do modelo 

a partir das informações obtidas, que nortearam o presente estudo. 

Vergara (2000) afirma que em um questionário estruturado com perguntas 

fechadas o respondente selecionará sua resposta com base nas alternativas 

apresentadas. Além disso, deve ser inserido o quantitativo adequado de perguntas, 

objetivando esclarecer o problema de pesquisa proposto, de forma que não fique 

cansativo para a pessoa que irá respondê-lo. 
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Antes da aplicação do questionário foi exposto aos respondentes o objetivo, a 

expressividade da pesquisa, além da preservação do sigilo quanto a sua identidade. 

Esse documento teve por característica perguntas abertas onde o respondente 

estava livre para opinar sobre as questões impostas, as quais foram aplicadas aos 

representantes das universidades, bem como perguntas fechadas onde constavam 

alternativas de respostas, seguindo as premissas da escala Likert, contendo cinco 

níveis de concordância. O envio foi realizado por meio de correspondência eletrônica 

(e-mail) e forma presencial. 

 

3.2 Procedimentos para Análise dos Dados 

 

No decorrer da análise documental, optou-se pela utilização da técnica de 

análise de conteúdo nas atas, resoluções, estatuto, regimento, instrução de trabalho 

e demais documentação recebidas das universidades que adotam o orçamento 

participativo. 

Com base nos dados obtidos por e-mail, foi construída uma Resolução por 

meio da aplicação da técnica do beachmarkting, ao realizar um comparativo dos 

modelos de implantação do orçamento participativo utilizado por outras 

universidades, adaptado à realidade e limitação orçamentária da UNIR.  

Esse método foi selecionado por possibilitar a instituição que o utilizada, uma 

“orientação organizacional, na procura permanente de oportunidades de melhoria 

das suas práticas e processos” (SILVA e FONSECA, p. 7, 2008) 

 

3.3 Procedimentos para Validação dos Dados 

 

Para validação dos questionários, primeiramente, foi realizado um pré-teste 

do mesmo, onde foram selecionados 03 (três) servidores da UNIR que trabalham no 

setor de Planejamento e 02 (dois) membros do Conselho Superior de Administração 

da Unir, para verificar se as perguntas foram inseridas de forma compreensível, 

adequada e clara para os respondentes. 

Para validar o procedimento de elaboração da Resolução que visa a 

implantação do orçamento participativo na UNIR, após sua formulação, foi 

encaminhada para uma equipe técnica objetivando análise e aprovação. 

A equipe foi composta por gestores institucionais especialistas na área de 
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orçamento público no estado de Rondônia sendo selecionados os seguintes 

membros: 

• Membro da Pró-Reitoria de Planejamento da UNIR; 

• Membro do Pró-Reitoria de Planejamento do Instituto Federal de 

Rondônia; 

• Ex-Pró-Reitores da UNIR. 

Quanto à Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) da UNIR, esta foi 

selecionada por ser a unidade responsável pela elaboração, controle e execução do 

orçamento da universidade, objeto de análise nesta pesquisa. 

No que tange ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Rondônia (IFRO), sua escolha se deu em virtude de ter uma estrutura similar ao da 

universidade, sendo regida pela mesma legislação, o que implica em desfrutar das 

mesmas restrições orçamentárias. 

Os dois últimos ex-Pró-Reitores da UNIR foram selecionados para analisar a 

Resolução por possuírem formação nas áreas de administração e economia, sendo 

um Doutor em Engenharia de Produção, Mestre em Administração, Graduado em 

Física, professor de carreira da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), desde 

1983, atuando como docente e pesquisador do Curso de Graduação e de Mestrado 

em Administração e Docente dos Programas de Mestrado Profissional 

Interdisciplinar em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS). O 

outro ex-Pró-Reitor é graduação em Ciências Econômicas, mestre em Administração 

e dourando no curso de Doutorado Interinstitucional (DINTER) em Ciência da 

Informação, professor de carreira da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), 

desde 2011. 

Esses especialistas foram escolhidos pois são aqueles que vivenciaram a 

experiência do orçamento no seu cotidiano, carregando notório saber sobre esse 

tema, condizente com o propósito deste estudo. 

A princípio, foi consultado cada uma dessas instituições para indicar o 

servidor, responsável pela elaboração do orçamento da mesma, que pudesse 

participar da pesquisa analisando a minuta da Resolução. Os especialistas indicados 

receberam por e-mail a minuta da Resolução, para que cada um pudesse realizar os 

apontamentos necessários, seja para exclusão, alteração ou inserção de artigos. 

Recebida a análise de cada um, procedeu-se com às modificações 

necessárias para aprimoramento da minuta da Resolução, validando a proposta de 
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intervenção dessa pesquisa. 

 

3.4 Perfil dos Respondentes pela Validação dos Dados 

 

Os especialistas selecionados foram os dois últimos Pró-Reitores de 

Planejamento da UNIR, o atual Pró-Reitor de Planejamento da UNIR e o Pró-Reitor 

de Planejamento do IFRO, considerando que são (foram) eles, os encarregados pelo 

estabelecimento das ações orçamentárias prioritárias, execução e controle de todo o 

processo orçamentário das instituições a qual são vinculados.  

Quanto ao Pró-Reitor de Planejamento da UNIR, o mesmo está no cargo 

como titular desde 06/08/2018, porém, já atuou como Pró-Reitor substituto nos anos 

de 2012 a 2018, tem formação acadêmica em Administração e está cursando 

Mestrado em Administração.  

Quanto ao Pró-Reitor de Planejamento do IFRO, que está no cargo desde 

12/09/2017, é formado em Ciências Contábeis e possui especialização em 

Controladoria e Gestão Tributária.  

O primeiro ex-Pró-Reitor de Planejamento da UNIR esteve à frente do cargo 

no período de 2016 a 2018; sua formação acadêmica é na área de economia e 

atualmente está cursando Doutorado Interinstitucional (DINTER) em Ciência da 

Informação. 

Por sua vez, o segundo ex-Pró-Reitor de Planejamento da UNIR esteve à 

frente do cargo no período de 1994, 2003 a 2006 e 2012 a 2016, é graduado em 

Física, tem mestrado em Administração e é Doutor em Engenharia de Produção. 

Já o terceiro Pró-Reitor está à frente do planejamento do IFRO desde 2017, 

ingressou na instituição em 2011, ocupando outros cargos de direção até chegar ao 

atual. 

 

3.5 Perfil dos Respondentes dos Questionários 

 

Neste tópico está especificado o perfil dos respondes dos questionários, tanto 

os responsáveis pela elaboração do orçamento participativo nas universidades 

selecionadas para esta pesquisa, quanto os membros do Conselho Superior de 

Administração da UNIR. 
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3.5.1 Responsáveis pela elaboração do OP nas universidades selecionadas 

 

Quanto ao perfil dos respondentes do questionário aplicado aos responsáveis 

pela elaboração do orçamento participativo nas universidades que já adotam essa 

prática, pode-se observar que ambos ocupam cargos em unidades responsáveis 

pelo gerenciamento da instituição em que trabalham. O primeiro trabalha desde 

2015 na Pró-Reitoria de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ e o 

segundo está desde 2016 na Diretoria de Planejamento da UNIVASF. Todos os 

respondentes possuem experiência com o orçamento participativo e estão 

diretamente envolvidos no processo de elaboração do orçamento das universidades 

em que laboram. Ambos estão no serviço público há mais de 12 (doze) anos. 

 

 

3.5.2 Membros do Conselho Superior de Administração da UNIR 

 

A partir de consulta realizada site da Secretaria dos Conselhos da 

Universidade Federal de Rondônia (SECONS), foi possível extrair os dados das 

últimas eleições e posses dos mesmos do Conselho Superior de Administração da 

UNIR, onde verificou-se que ao todo são 32 (vagas), porém, apenas 31 (trinta e 

uma) estão ocupadas, estando vaga uma cadeira de representante da comunidade. 

 

Quadro 5 – Quantitativo de vagas no CONSAD 

QTD FUNÇÃO 

01 Presidente 

10 Representante Docente 

05 Representante de Núcleo 

03 Representante Técnico Administrativo 

02 Representante Discente 

01 Representante do Ministério da Educação 

07 Diretor de Campi 

02 Conselheiros Pró-Reitores 

01 Representante da comunidade  

Fonte: Elaboração própria com base no site da SECONS da UNIR. 
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Consulta realizada nas atas publicadas na página eletrônica da SECONS, 

permitiu identificar que 1/3 (um terço) dos membros do conselho foram eleitos no 

ano de 2018, 07 (sete) no ano de 2017 e nos anos de 2016 a 2014 um em cada 

(esses em virtude de reeleição e permanência no cargo). 

Infere-se destacar que 10 (dez) membros estão há mais de um ano na 

condição de membro do conselho, o que representa atualmente metade dos 

membros, a outra parte está há menos de um ano como membro. 

 

 

3.6 Resumindo a metodologia 

 

A pesquisa foi delimitada em cinco capítulos, versando sobre assuntos 

pertinentes ao tema, sendo que os três primeiros abordaram a introdução, além da 

contextualização do referencial teórico e a metodologia desse estudo.  

No quarto capítulo, composto pelo diagnóstico da situação problema, está 

discriminado o funcionamento do orçamento dentro da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia, contendo um contexto histórico da instituição. Por outro lado, 

será abordado o histórico sobre as universidades que já adotam o orçamento 

participativo como prática institucional, trazendo um esboço dos dados 

demonstrativos do seu orçamento (valores empenhados) nos últimos dez anos. Esse 

capítulo também será responsável por fazer uma explanação sobre os modelos de 

orçamento participativo já implantados em universidades federais brasileiras, trará as 

bases para elaboração de um modelo a ser proposto para a Fundação Universidade 

Federal de Rondônia. 

Em seguida, no quinto capítulo, será apresentado um modelo de orçamento 

participativo a ser implantando na UNIR, como proposta de intervenção. Por 

conseguinte, no sexto capítulo foram interpostas as contribuições tecnológicas 

demonstrando de forma assaz as contribuições que este instrumento poderá 

proporcionar para a comunidade acadêmica e a instituição. Finalmente, no sétimo 

capítulo, serão apresentadas as conclusões da pesquisa realizada, contendo 

apontamentos de pesquisas futuras sobre o tema proposto. 
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4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

Quando o termo democracia é abordado, com base no pensamento de Pires 

(2001, p. 37), cabe frisar que, no Brasil, somente após a passagem da década de 70 

para a década de 80, a população desperta para ser inserida no contexto de 

participação nas decisões do Estado, a princípio, por intermédio de movimentos 

sociais e, posteriormente, agremiações políticas, que colaboraram, de forma 

significativa, para a eclosão do Orçamento Participativo. 

Diante desta realidade, pode-se observar que com o passar do tempo, a 

busca pela redução da lacuna existente entre o Estado e a sociedade, objetivando 

aproximá-los das decisões políticas, tem sido clamada pelos cidadãos que almejam 

encontrar, nos gestores públicos, transparência na gestão. 

Nessa perspectiva, Oliveira & Horvath (1999), afirmam que o Orçamento 

Participativo é considerado uma iniciativa dos gestores que prezam pela 

descentralização das decisões; organizam conselhos populares, no intuito de obter 

opinião pública de forma imparcial; colaboram para que a população volte sua 

atenção para demandas locais; promovem a conscientização da sociedade em 

relação a participação; bem como disseminam o poder democrático por meio do voto 

e dos mecanismos de participação. 

Com base nessas considerações, convém observar que os gestores devem 

buscar mecanismos para inserir, no contexto da participação, o maior número 

possível de cidadãos, tendo em vista que o objetivo principal do orçamento 

participativo é difundir a democracia, aproximando a população e os governantes 

quanto à reivindicação de atendimento das necessidades do povo. 

Utilizar a disseminação do Orçamento Participativo pode ser uma forma de 

contribuir para o controle do Estado, de modo que a sociedade consiga participar, na 

seleção de investimentos, os quais considerem prioritários para realização, por meio 

de um procedimento democrático e inclusivo. 

O Orçamento Participativo pode ser inserido em qualquer esfera do governo, 

uma vez que está prevista na Constituição Federal de 1988 a possibilidade de 

participação social nos processos deliberativos. 

Isso ratifica a possibilidade de introduzir essa ferramenta nas universidades, 

tendo em vista que essas vivenciam um cenário que engloba o fomento da 

democracia, da participação social, bem como a disseminação da transparência das 
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ações governamentais, por ser uma entidade que proporciona o compartilhamento 

de conhecimentos. 

Nessa perspectiva, para realização desse estudo, pretende-se propor um 

modelo de implantação do Orçamento Participativo na Fundação Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR). 

A instituição surgiu logo após a criação do estado de Rondônia, no ano de 

1982, sendo até hoje, a única universidade pública desse estado. Atualmente está 

presente em oito munícipios, sendo a sede na capital Porto Velho, e, demais 

unidades em Guajará-Mirim, Ariquemes, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal, Rolim 

de Moura e Vilhena. 

Para aprimorar o gerenciamento da instituição, além da Reitoria, foram 

criadas as Pró-Reitorias de Administração (PRAD), de Cultura, Extensão e Assuntos 

Estudantis (PROCEA), de Graduação (PROGRAD), de Planejamento (PROPLAN) e 

de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ), todas localizadas na sede 

administrativa. 

Conforme destacado no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI (2014-

2018, p. 30), a UNIR tem por missão “produzir e difundir conhecimento, 

considerando as peculiaridades amazônicas, visando o desenvolvimento da 

sociedade”; e por visão “ser referência em educação superior, ciência, tecnologia e 

inovação na Amazônia, até 2018”. Entre os valores, pode-se destacar o respeito e a 

valorização do ser humano, simplificação e gestão integrada de processos, 

proatividade frente aos anseios da sociedade, responsabilidade social, garantia do 

interesse coletivo, entre outros. 

A partir das informações constantes no gráfico abaixo, é possível observar a 

evolução do orçamento com limites disponibilizados para a UNIR, no período 

compreendido entre os anos de 2013 a 2016. 
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Gráfico 4 – Evolução do Orçamento Geral da UNIR – 2013-2016 

 
Fonte: Proposta orçamentária e diretrizes, plano de ação 2017. 

 

Convém observar que houve aumento na previsão orçamentária de recursos 

para despesa com pessoal em todo o período, porém, em relação ao custeio houve 

uma redução de aproximadamente 16,65% de 2013 a 2016. O gráfico demonstra 

que nos anos de 2013 e 2014 houve aumento expressivo na previsão orçamentária 

para despesa de capital, mas que nos dois anos seguintes esses valores reduziram 

praticamente pela metade. Fato esse justificado pela Instituição, que ocorreu em 

virtude da liberação de emendas parlamentares nos anos de 2013 e 2014, 

destinados a complementar os investimentos assegurados pelo Ministério da 

Educação. 

Em estudo realizado por Pires, Rosa e Silva (2010) denota-se que é adotado 

o orçamento-programa para as universidades federais brasileiras, o qual deve ser 

planejado, executado e avaliado tanto pela instituição quanto pela comunidade 

acadêmica, de forma transparente e democrática. 

A Lei Federal nº 9.394/1996 regulamenta o funcionamento do orçamento das 

Instituições de Ensino Superior (IFES), estabelecendo no artigo nº 55 a competência 

da União em assegurar, em seu orçamento geral, capital financeiro suficiente para 

subsidiar as IFES que estão sob sua custódia, de modo que sua realização deva ser 

efetuada no interstício de um ano. 
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Para que esse orçamento seja delineado é necessário passar por três 

estágios diferenciados. No primeiro momento, o Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) indica o teto geral de recursos. No segundo, cabe à Associação Nacional dos 

Dirigentes das IFES (ANDIFES), estabelecer a matriz orçamentária à cada 

instituição. Concluindo, em seu último estágio, os recursos são reservados em 

conformidade com o elemento de despesa. (PIRES, ROSA e SILVA, 2010). 

Quanto à população acadêmica, a UNIR, conforme demonstrado a seguir, é 

uma instituição que apresenta um volume relevante de pessoas que compõem a 

seara universitária. 

 
Tabela 1 – População Acadêmica 

Ano Discente Docente Técnico Estagiário Total 

2013 8.268 630 323 143 9.364 

2014 8.680 737 480 141 10.038 

2015 9.212 771 488 185 10.656 

2016 9.650 800 475 161 11.086 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatórios de gestão de 2013 a 2016. 

 

Segundo demonstrado, no período de 2013 a 2016 a instituição apresentou 

uma tímida elevação no quantitativo populacional, merecendo destaque os discentes 

que passaram de 8.268 em 2013 para 9.650 em 2016, em virtude da ampliação do 

número de cursos em alguns campi da UNIR. 

A Instituição dispõe de conselhos superiores denominados: Conselho 

Universitário (CONSUN), Conselho Superior Acadêmico (CONSEA) e o Conselho 

Superior de Administração (CONSAD), os quais representam a Administração 

Superior da Instituição na condição de órgãos Deliberativos Centrais, conforme 

estabelecido em seu regimento. 

Em seu regimento consta que é no Conselho Superior de Administração 

(CONSAD) que são votadas as matérias relacionadas a Administração, Finanças, 

Orçamento, Legislação e Normas da UNIR. Sua composição está limitada ao Reitor, 

Vice-Reitor, Pró-Reitores da área administrativa; Diretores dos Campi e dos Núcleos; 

dez representantes dos docentes integrantes da carreira do magistério superior, três 

representantes do corpo técnico-administrativo; dois representantes do corpo 

discente, um representante da comunidade e um representante do Ministério da 

Educação. 



 

 

67 

 

No que concerne à participação da comunidade acadêmica nas deliberações 

institucionais, baseado nas informações, acima expostas, pode-se observar que há 

uma limitação na participação na votação do orçamento da UNIR.  

A instituição não dispõe de uma política voltada para discutir o orçamento com 

a comunidade; na verdade, pelo atual modelo existente, após ser estabelecida a 

proposta orçamentária pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), a instituição 

elabora um documento denominado Plano de Ação e encaminha ao conselho para 

aprovação. 

Observa-se, com isso, que o orçamento das Instituições Federais de Ensino 

Superior é convencionado segundo os critérios determinados pelo MEC e governo 

federal, ou seja, as instituições não têm a opção de impor suas necessidades nessa 

etapa. 

Após aprovação da proposta orçamentária, por intermédio da Pró-Reitoria de 

Planejamento (PROPLAN), a UNIR encaminha o formulário para preenchimento do 

Plano de Ação, por cada Unidade Gestora da instituição, no qual deverá constar o 

detalhamento das ações propostas para o exercício. Além disso, quando do seu 

preenchimento, o gestor deve inserir as ações mencionando apropriadamente a 

classificação da despesa especificando se é de custeio ou de capital. O portal de 

transparência da Universidade Federal da Bahia assim as denomina: 

 

Recursos de capital, conhecidos como investimento, são recursos aplicados 
no patrimônio, tais como obras, construções, instalações e aquisição de 
equipamentos e materiais permanentes, que são incorporados à 
Universidade. Recursos de custeio (correntes) são aqueles aplicados nas 
despesas com contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais 
de consumo, diárias, passagens, bolsas e benefícios aos estudantes. 

 

Além disso, a PROPLAN condiciona a execução dos recursos mediante a 

entrega do plano da unidade. Feito isso, consolidam-se as ações de todas as 

unidades e o Plano de Ação junto com a Proposta Orçamentária são encaminhados 

para apreciação e aprovação pelo Conselho Superior de Administração (CONSAD) 

da UNIR. 

A partir dessas informações percebe-se que, de fato, o orçamento da 

instituição não é discutido com a comunidade acadêmica, antes de ser encaminhado 

ao conselho para aprovação. Situação essa que pode ser mudada mediante a 

inserção do orçamento participativo dentro da universidade. Ocasião em que se 
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abriria espaço à comunidade para participar do processo decisório de aplicação dos 

recursos, de forma democrática e transparente. 

Na visão de Rousseau, quando defende a soberania popular, este destaca o 

processo deliberativo como recurso precursor da democracia. Nesse viés, afirma 

ainda que quanto maior o espaço destinado a participação popular, mais 

democrático será o desfecho do processo decisório (ANDRADE, 2001). 

Andrade (2001, p. 3) ao refletir sobre democracia deliberativa no Brasil 

ressalta o posicionamento do autor Avritzer ao mencionar que existe dois tipos de 

fóruns que podem ser considerados as “arenas privilegiadas para a convivência 

entre o Estado e a sociedade”, sendo: os conselhos e o orçamento participativo. 

Essas ferramentas representam duas importantes vertentes para abertura das 

fronteiras existentes entre a instituição e a comunidade acadêmica, na condição de 

mecanismo capaz de promover a interação entre essas duas partes e proporcionar o 

envolvimento na participação do processo decisório. 

 

 

4.1 Universidades utilizadas como referências (Beachmarking) 

 

O Benchmarking tem por finalidade, na perspectiva de Bampi e Diel (2013, p. 

03) “auxiliar as organizações a identificar, comparar, selecionar e se for o caso 

incorporar o que os concorrentes praticam de melhor no mercado”. O autor ainda 

traz que essa prática teve início em 1979, sendo difundido primeiramente pela 

empresa multinacional Xerox, seguido pela Ford e IBM. 

Bowerman et al (2002) afirmam que muito embora sua aplicação tenha 

iniciado no setor privado, essa técnica foi rapidamente absorvida pelo setor público 

no término da década de 1990, justificada pela inexistência de competição entre as 

organizações públicas, diferentemente do que ocorre no setor privado. Fator este, 

que colaborou para sua implantação, tendo em vista que, essa ausência simplifica o 

reconhecimento de outras instituições que apresentem traços análogos. 

Em outras palavras, Azevedo (2001, p. 46) trata o Benchmarking como um 

“processo de busca constante de novas propostas de métodos, ou adaptações das 

características para obter o melhor resultado”. 

Bampi e Diel (2013, p. 03), ao conceituarem o Benchmarking, buscam apoio 

de Ozbek (2010) e TBE (2011) ressaltando que “é uma técnica utilizada para 
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melhorias contínuas que permite compreender como a organização está em 

comparação com outras e identificar as melhores práticas”. Além disso, traz a 

concepção de que “é uma metodologia que consiste em medir os processos internos, 

e então identificar e entender as melhores práticas das organizações consideradas 

como as mais adequadas, para adaptá-las e implantá-las”. 

Nesse estudo, a técnica do Benchmarking foi utilizada para identificar, nas 

universidades que já adotam o orçamento participativo, os principais elementos 

necessários para implantação de um orçamento participativo na Fundação 

Universidade Federal de Rondônia. Além do mais, também foram identificadas as 

falhas no processo de implantação, bem como as vantagens desse processo, de 

forma que fosse possível elaborar um modelo que pudesse ser adaptado a realidade 

da instituição. 

O programa de Gespública desenvolvido pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, criou um guia metodológico no qual definiu a técnica do 

Benchmarking como sendo um “método para comparar o desempenho de processos, 

práticas ou produtos com similares mais eficazes e eficientes, interna ou 

externamente”, que tem por objetivo “entender as práticas que conduzem ao 

desempenho superior, adaptá-las e implementar melhorias significativas” (BRASIL, 

2013, p. 09). 

Outro ponto relevante a ser destacado foi o conceito de Benchmarking 

estabelecido por Silva e Fonseca (2008, p. 7), ao traduzi-lo como “um procedimento 

de pesquisa, contínuo e sistemático, pelo qual se realizam comparações entre 

organizações, objetos ou atividades, criando-se um padrão de referência”. Tem se 

mostrado como opção aos melhores resultados em uma instituição, conforme afirma 

o referido pesquisador “torna-se possível afirmar que o principal benefício do 

benchmarking para uma instituição é a orientação organizacional, na procura 

permanente de oportunidades de melhoria das suas práticas e processo”. 

O ponto primordial para utilizar essa técnica do Benchmarking deve-se ao fato 

de que “tanto os indicadores quanto as metas, irão se originar do mundo real, sendo 

empíricos e implicando, portanto, que são situações possíveis, viáveis e até mesmo 

desejadas, ao contrário de idealizações, palpites e intuições (BAMPI e DIEL 2013, p. 

03). O objetivo de se empregar essa ferramenta está em “fornecer visões e ideias 

criativas para a combinação dos recursos existentes, e mostrar um caminho para o 

aperfeiçoamento já trilhado com sucesso pelos outros” (McNAIR e LEIBFRIED, 1994, 
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p. 269). 

Nesse estudo, selecionou-se as instituições Beachmarking: Universidade 

Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR), Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) e Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), por já 

adotarem o orçamento participativo como prática corrente na gestão. 

 

 

4.1.1 Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) 

 

 

A Universidade Tecnológica Federal Do Paraná (UTFPR) surgiu em 1909 a 

partir da transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná 

(Cefet-PR). A instituição oferta 100 (cem) cursos superiores divididos em tecnólogo, 

bacharelado e licenciatura, bem como 19 (dezenove) cursos técnicos de nível médio 

na modalidade de ensino a distância (EAD). Além de ofertar mais de 90 (noventa) 

cursos de especialização, 40 (quarenta) em pós-graduação stricto sensu (mestrado 

e doutorado) (BRASIL, 2017). 

A instituição é composta por 13 (treze) campus espalhados por todo o estado 

do Paraná, no quais cada um atende às necessidades conforme a região em que 

está localizado. Em relação ao corpo técnico, a instituição conta com 2.549 

professores e 1.176 técnicos-administrativos. Quanto à população acadêmica, a 

quantidade total de estudantes regulares que frequentam os cursos técnicos, 

graduação e a pós-graduação ultrapassa 32 mil (BRASIL, 2017). 

Quanto ao orçamento, no Gráfico 5 é possível observar o valor total de verbas 

empenhadas no período de 2008 a 2017 para a UTFPR. 
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Gráfico 5 - Evolução do repasse do MEC À UTFPR 

 

Fonte: Ministério da Educação citado por Moreno (2018). 

 

Com base no gráfico, pode-se observar que no ano de 2011 a instituição 

apresentou um orçamento empenhado superior a quatro vezes em relação ao ano 

de 2008. O maior pico apresentado foi em 2013 aumentando aproximadamente 

22,92% em relação ao ano de 2011. Porém, nos anos seguintes, a instituição 

apresentou uma queda no orçamento com maior proporção no ano de 2017, 

reduzindo aproximadamente 68% do orçamento. O último ano apresentou o menor 

orçamento dos últimos cinco anos. 

 

 

4.1.2 Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

 

A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) surgiu em 1920; foi 

reorganizada no ano de 1937 sendo reconhecida pelo nome de Universidade do 

Brasil, e, somente em 1965 recebeu a atual denominação.  Segundo dados 

extraídos do portal da instituição, a mesma oferece aproximadamente 180 (cento e 

oitenta) cursos de graduação, 266 de pós-graduação (especializado, mestrado e 

doutorado) (BRASIL, 2018). 

A UFRJ está presente em dez cidades do estado do Rio de Janeiro, incluindo 

os campi de Itaperuna, Duque de Caxias, Angra dos Reis e Macaé. Além disso, sua 

estrutura conta com museus, unidades hospitalares, editora, laboratório e uma 

variedade de bibliotecas, conforme informações constantes no site da instituição. 
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Quanto à mão de obra empregada, conforme dados extraídos do Censo da 

Educação Superior 2016, disponibilizado no portal do MEC, a instituição em 2016 

apresentava 4.102 docentes e 9.445 técnicos-administrativos. No que tange a 

população acadêmica, essa ultrapassa 39 mil alunos (BRASIL, 2016). 

No que concerne ao orçamento, no gráfico 6 é possível observar o valor total 

de verbas empenhadas no período de 2008 a 2017 para a UFRJ. 

 

Gráfico 6 - Evolução do repasse do MEC À UFRJ 

 
Fonte: Ministério da Educação citado por Moreno (2018). 

 

O orçamento empenhado desta instituição, nos primeiros quatro anos, 

praticamente, triplicou. Porém, nos anos seguintes, houve quedas em relação a 

2011, onde o orçamento empenhado da instituição apresentou maior elevação. O 

ano de 2017 representou o menor orçamento recebido nos últimos seis anos, com 

redução de aproximadamente 21,97% em relação a 2011, maior pico apresentado 

pela instituição. 

 

4.1.3 Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

 

A Universidade Federal do Vale do São Francisco foi a primeira universidade 
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implantada no interior do Nordeste. Sua criação foi em 2002 na cidade de Petrolina 

em Pernambuco. Possui sete campi localizados nas cidades de Juazeiro (Bahia), 

São Raimundo Nonato (PI), 02 em Petrolina (PE), Senhor do Bonfim (BA), Paulo 

Afonso (BA), Campus Salgueiro (PE) (BRASIL, 2018a).  

A partir dos dados extraídos do site da instituição foi possível constatar que a 

mesma oferece, atualmente, 32 cursos de graduação, sendo 28 presenciais e 4 na 

modalidade de Educação a Distância (EAD). Quanto à pós-graduação, a instituição 

dispõe de 13 cursos de mestrado e 05 especializações (BRASIL, 2018a). 

Concernente ao pessoal empregado na instituição, conta com 612 docentes, 

1.132 técnicos-administrativos. Destaca-se que a instituição dispõe de uma 

população acadêmica com 6.915 alunos. 

Pertinente ao orçamento, no gráfico 7 é possível observar o valor total de 

verbas empenhadas no período de 2008 a 2017 para a UNIVASF. 

 

Gráfico 7 - Evolução do repasse do MEC À UNIVASF 

 

 
Fonte: Ministério da Educação citado por Moreno (2018). 

No que tange ao orçamento empenhado da UNIVASF, nos primeiros três 

anos o orçamento apresentou uma tímida elevação, caindo drasticamente em 2012, 

sendo o orçamento inferior ao dos últimos cinco anos. Porém, nos anos seguintes, 
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houve elevação, sendo o pico maior em 2014, onde o orçamento empenhado 

aumentou aproximadamente 74,85% em relação ao ano de menor pico (2012). Nos 

anos seguintes o orçamento apresentou uma pequena redução em comparação ao 

ano de 2014, de maior pico. 

 

 

4.2 Resultados 

 

Neste ponto, os resultados evidenciados estão ancorados na metodologia 

descrita anteriormente, visando revestir os dados encontrados amparados na 

percepção do problema da pesquisa, busca-se, também, identificar as implicações 

conferidas e as prováveis alternativas identificadas, de modo que seja possível 

assegurar a seleção do melhor caminho a ser proposto ao tomador de decisões. 

No primeiro momento da análise dos resultados desta pesquisa, procurou-se 

evidenciar a concepção dos entrevistados (questionário A) quanto às dificuldades no 

processo de implantação do orçamento participativo, bem como as vantagens 

identificadas após sua implantação na instituição. Além disso, no que concerne aos 

resultados da análise da aplicação do questionário (B), procurou-se verificar a 

percepção dos conselheiros da UNIR quanto à importância da participação da 

comunidade acadêmica na decisão orçamentária.  

Ato contínuo, no segundo momento da análise dos resultados foi explorada 

por meio da aplicação da escala de Likert, buscando concretizar os dados de forma 

mais assertiva, com base na análise quantitativa para determinar a média e o 

desvio-padrão imputado aos 13 (treze) itens ou afirmações que integraram a escala 

proposta como mecanismo para obtenção dos dados. 

Essa escala viabilizou a investigação quanto o grau de concordância ou 

discordância das afirmativas apresentadas nos questionários aplicados, as quais 

foram atribuídas uma pontuação específica, seguindo o critério proposto por Likert 

(1932). 

A aplicação do questionário ocorreu em duas etapas, sendo a primeira com 

envio por e-mail, pela plataforma Google Formulários, e a segunda, através de 

entrega dos formulários de forma presencial.  

Ao buscar a resposta para a questão avaliativa central deste estudo que é 

“identificar se o formato utilizado para distribuição e aprovação da proposta de 
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execução orçamentária dentro da Universidade Federal de Rondônia é participativo 

e possibilita a interação com a comunidade acadêmica ou tem suprimido essa 

parcela da sociedade e aspira novos padrões de inclusão e transparência?”, adotou-

se, como hipótese, que as respostas às afirmações propostas na escala Likert, 

manifestada pelo respondente, deverão demonstrar similaridade, levando em 

consideração os resultados numéricos evidenciados. 

Convém ressaltar que além da escala Likert, também foram utilizados como 

subsídios para este estudo, documentos, relatórios e planilhas disponíveis nos sites 

das universidades estudadas. Os resultados obtidos por meio da aplicação da escala 

Likert foram tabulados em gráficos e tabelas, ocasião em que se fez uso do software 

Excel para aglutinação das informações.  

 

 

4.2.1 Análise do questionário aplicado aos representantes das universidades 

que adotam o Orçamento Participativo 

 

Para conhecer as dificuldades no processo de implantação do orçamento 

participativo, bem como as vantagens identificadas após sua efetivação na cultura 

administrativa da instituição, realizou-se a aplicação de um questionário estruturado 

aos responsáveis pelas instituições que já adotam o orçamento participativo. 

A princípio, o questionário foi enviado por e-mail, pela plataforma Google 

Formulários. Como não se obteve as respostas, foi necessário entrar em contato por 

meio telefônico com os gestores das instituições, visando demonstrar a importância 

de responderem o questionário. Foram numerosas as tentativas em receber as 

respostas dos questionários, os e-mails foram reencaminhados e as ligações refeitas 

até que as respostas fossem enviadas. 

Contudo, algumas instituições justificaram que relutaram em ofertar as 

informações de imediato, ou até mesmo em tempo mais hábil, em virtude de estarem 

em período de encerramento de exercício, o que acarretou a protelação da entrega 

do questionário.  

 Das três instituições que durante a coleta de dados foram identificadas como 

usuárias do orçamento participativo, conforme demonstrado no Quadro 4, apenas 

duas responderam o questionário. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR) informou que, atualmente, não adota o orçamento participativo, que 
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possivelmente esta era uma prática empregada pela gestão anterior e que não foi 

dada continuidade pela nova gestão.  

Mesmo sob essa configuração, pressupõe-se que qualquer pesquisa científica 

está suscetível a externar limitações teóricas ou, até mesmo, em relação à 

sistemática; isto posto, nota-se que esta pesquisa não representa uma exceção a 

este princípio. Porém, com fulcro nos demais questionários aplicados, bem como os 

resultados alcançados, defende-se, nesta visão, que essa limitação não causou uma 

redução significativa na amostra coletada para análise. 

O questionário enviado aos respondentes apresentava 25 afirmações, sendo 

19 questões seguindo o padrão da escala Likert, com 5 opções de respostas, com o 

níveis da escala variando de: Discordo Totalmente (DT), Discordo (D), Neutra (N), 

Concordo (C) e Concordo Totalmente (CT). As outras 06 questões eram de múltipla 

escolha com multiplicidade de respostas, ou seja, havia a possibilidade de marcar 

mais de uma alternativa à afirmação. 

Dando continuidade ao percurso metodológico escolhido, após o recebimento 

dos questionários aplicados aos representantes das universidades que adotam o 

orçamento participativo,  realizou-se a análise dos dados coletados, conforme 

descrito a seguir. Para melhor discussão dos resultados, optou-se por analisar 

primeiramente as 19 questões de múltipla escolha, conforme gráficos a diante, e, em 

seguida, analisar as seis questões de múltipla escolha, com múltiplas respostas. 

A afirmativa 2 indagava se após a implantação do Orçamento Participativo na 

instituição, houve a ampliação da participação da comunidade acadêmica no 

processo deliberativo, e, a afirmativa 3 indagava se foi possível perceber a 

ampliação da transparência dos atos institucionais. Em respostas, ambas entidades 

concordaram com a primeira afirmativa, porém, quanto à segunda, uma concordou e 

outra manteve-se neutra na resposta. De fato, a implantação dessa ferramenta 

colabora para o aumento da participação, porém, quanto a transparência, varia de 

acordo com o cenário institucional. 

No que tange às afirmativas 4 e 5 que indagaram se houve um estreitamento 

de laços, aproximando a comunidade acadêmica dos gestores, bem como aumento 

na satisfação, por parte da comunidade acadêmica, após ter sua demanda inserida 

no orçamento da instituição, as duas instituições concordaram com a primeira 

afirmativa, e quanto à segunda, uma manteve-se neutra e a outra concordou. Em 

comparação as duas questões, percebe-se a existência de uma similaridade nas 
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respostas. 

Cenário semelhante foi observado quando perguntado nas assertivas 6 e 7 se 

foi possível observar o fortalecimento dos canais de comunicação entre a instituição 

e a comunidade acadêmica e se houve ampliação do conhecimento da comunidade 

acadêmica, sobre a universidade e suas limitações financeiras quanto a 

investimentos e a escassez de recursos. As respostas inferem que ambas 

instituições concordam com a primeira afirmativa e, em relação a segunda, divergem. 

Um concorda e a outra se manteve neutra. 

De outro modo, quanto à afirmativa 8 se houve ampliação do 

compartilhamento de informações sobre a elaboração do orçamento da instituição e 

sua execução, uma instituição concorda e a outra se demonstrou neutra. 

No que concerne às dificuldades, as assertivas 9 a 15 interpelaram os 

respondentes se estas foram constatas para: reunir a comunidade acadêmica para 

participar do processo deliberativo; na aceitação das demandas propostas por falta 

de conhecimento sobre o orçamento da instituição por parte da comunidade 

acadêmica; em executar as demandas inseridas no orçamento participativo em 

virtude de restrições orçamentárias; na aceitação das demandas propostas pela 

comunidade acadêmica; quanto à resistência por parte dos gestores no atendimento 

das demandas ofertas pela comunidade acadêmica; na realização das deliberações 

sobre o OP por falta de interesse da comunidade acadêmica em participar; e na 

divulgação, dentro da instituição, das reuniões para deliberação do OP.  

Ao responderem a assertiva 9, uma instituição discorda e a outra concorda. 

Quanto à afirmativa 10, as duas instituições concordam que a falta de conhecimento 

implica nas demandas ofertadas pela comunidade acadêmica, representando uma 

dificuldade para a instituição. Referente à afirmativa 11, ambas as instituições 

consideram que a restrição orçamentária dificulta a execução das demandas 

propostas no OP, ao concordarem totalmente sobre a existência dessa situação. 

Avançando no exame dos resultados, no tocante à afirmativa 12, constatou-se 

que uma instituição discordou quanto à resistência na aceitação das demandas, por 

parte da comunidade acadêmica, porém, a outra concordou que houve dificuldade. 

Contudo, no que diz respeito à resistência por parte dos gestores em atender as 

demandas ofertadas pela comunidade acadêmica, constante na a afirmativa 12, 

ambas as instituições discordaram dessa hipótese. 

 No que tange às afirmativas 14 e 15, respectivamente, as instituições 
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apresentaram respostas opostas em relação a não realização das deliberações 

sobre o orçamento participativo por falta de interesse da comunidade acadêmica em 

participar, e sobre ter encontrado dificuldade na divulgação das reuniões para 

deliberação do OP, ocasião em que uma discordou das duas afirmativas e a outra 

concordou.  

A respeito da existência efetiva ou não da participação da comunidade 

acadêmica nas deliberações sobre o orçamento da instituição, uma afirmou que 

concorda que há, a outra se manteve neutra. Porém, com base na resposta da 

afirmativa 22, onde as instituições mensuram o quantitativo aproximado de 

participantes nas reuniões para deliberação do orçamento participativo, e, 

considerando o quantitativo de pessoas não representam sequer 10% (dez por 

cento) da comunidade, pode-se concluir que de fato, não há uma participação efetiva 

da comunidade. 

No que se refere à prestação de contas, afirmativa 17, e a fiscalização e 

monitoramento da execução do orçamento e das propostas aprovadas no orçamento 

participativo, afirmativa 18, observou-se que no primeiro caso as instituições 

concordam com este item, porém, no segundo caso, uma concorda e a outra 

demonstrou imparcialidade ao indicar a resposta neutra. 

Acerca da realização de atividades educativas visando esclarecer sobre o 

funcionamento do OP, as duas instituições na afirmativa 19 concordaram com a 

existência dessa prática. Por fim, quanto à afirmativa 20, relativa à realização 

encontros com a comunidade acadêmica visando a conscientização sobre a 

relevância de sua participação nas deliberações do OP, observou-se que uma das 

instituições concordou com a hipótese a outra optou por manter a neutralidade. 
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Gráfico 8 - Referente às19 questões de múltipla escolha 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos questionários aplicados 

 

Com base no gráfico 8, pode-se visualizar melhor, como foram apresentadas 

as respostas pelas universidades que adotam o orçamento participativo. A coluna 

vertical de 0 a 2 representa a quantidade de respostas apresentadas e a horizontal 

representa o número da questão respondida. A cor define a resposta apresentada. 

Conforme se pode observar, nas questões 2, 5, 6, 10, 11, 13, 17 e 19 as instituições 

apresentaram respostas iguais, nas demais questões, houve divergência nas 

respostas. 

Concluindo a análise das 19 questões de múltipla escolha, a partir desse 

ponto, deu-se prosseguimento à avaliação das respostas relativas às seis questões 

de múltipla escolha multi-resposta. 

A afirmativa 1 indagava ao respondente há quanto tempo o OP foi implantado 

na instituição. Como resposta, uma informou que eram entre 6 a 12 anos e a outra 

entre 3 a 6 anos. Percebe-se que muito embora o orçamento participativo tenha 

surgido em meados de 1989, somente na última década que as universidades têm 

se mostrado favoráveis a inserção desta prática na instituição. 

Quanto ao número de pessoas que participam do processo deliberativo do 

orçamento participativo na instituição, afirmativa 22, uma informou que gira em torno 

de  201 a 300 pessoas e a segunda 01 a 100 pessoas. Cabe salientar, que esse 

quantitativo demonstra ínfimo se comparado ao quantitativo aproximado da 

comunidade acadêmica, que representam em torno de 52.547 pessoas em uma 
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instituição e 8.659 na outra, ou seja, não representam sequer 10% (dez por cento) 

da comunidade. 

Sobre a alternativa 23, que indagava quem participava do processo 

deliberativo do OP na universidade, observou-se que, em uma, a participação se 

limitava aos alunos, professores e técnicos-administrativos e, na outra, houve a 

inserção dos gestores. 

Analisando a afirmativa 24, que questionava quais os principais meios de 

comunicação para divulgação das reuniões para deliberação do orçamento 

participativo, verificou-se nas respostas que uma das instituições utilizava 

panfletagem, cartaz, avisos em mural, mídias sociais (facebook, twitter, instagram, 

etc.), entre outros, enquanto a outra instituição utiliza apenas das mídias sociais. 

Percebe-se que uma instituição utiliza um quantitativo maior de ferramentas para 

divulgar o OP, enquanto outra está limitada à apenas uma forma. 

Concernente à fiscalização e monitoramento da execução do orçamento e das 

propostas aprovadas no orçamento participativo, questionou-se quem as realizavam, 

afirmativa 25, ocasião em que os respondentes informaram que são os alunos, 

professores, técnicos-administrativos e os gestores, em contrapartida, a outra relatou 

que são apenas os alunos e os gestores, ou seja, não há uma fiscalização por partes 

dos técnicos-administrativos e gestores. 

A afirmativa 26 indagava quais os meios utilizados para realização do 

processo deliberativo do orçamento participativo; como resposta uma das entidades 

relatou que utiliza reuniões, seminários, whorkshops, entre outros, em oposição, a 

outra informou que utiliza apenas reuniões. Dessa forma, percebe-se que há uma 

limitação quanto à utilização dos espaços para propagação do orçamento 

participativo em uma das instituições respondentes. 

Empreendendo uma avalição holística quanto às respostas apresentadas 

pelos representantes das universidades federais que adotam o orçamento 

participativo, foi possível extrair os dados apresentados na figura 11, apontando as 

dificuldades na implantação do orçamento participativo, bem como as vantagens 

identificadas após sua efetivação, em duas instituições que apresentam um cenário 

distinto, principalmente no que concerne ao número populacional da comunidade 

acadêmica e ao volume orçamentário recebido anualmente. 
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Figura 11 – Vantagens e dificuldades na implantação do OP 

 

 
Fonte: elaborado pela autora, com base nos questionários aplicados. 

Concluída a análise do questionário aplicado aos representantes das 

universidades que adotam o orçamento participativo, foi possível descreveu os 

resultados alcançados com a aplicação do questionário aos membros do CONSAD, 

conforme exposto no item a seguir. 

 

 

4.2.2 Análise do questionário aplicado aos membros do CONSAD 

 

Os questionários aplicados aos membros do CONSAD foram inicialmente 

enviados por e-mail, pela plataforma Google Formulários, com propósito de verificar 

a percepção dos conselheiros da UNIR quanto à importância da participação da 

comunidade acadêmica na decisão orçamentária. Porém, dos 31 membros, apenas 

05 preencheram o formulário. Diante desse resultado, optou-se pela entrega 

presencial dos formulários aos outros 16 membros, dos quais, apenas um não foi 

possível entregar. Dessa forma, ao todo obteve-se a resposta de 20 membros. 

Com vistas a analisar o grau de discordância e concordância dos membros do 

CONSAD que apresentaram respostas ao questionário aplicado, quanto à 

importância da participação da comunidade acadêmica na decisão orçamentária, 

•Ampliação da participação da comunidade acadêmica;
•Ampliação da transparência dos atos institucionais;
• Maior aproximação com a comunidade acadêmica;
• Aumento da satisfação da comunidade acadêmica;
• Fortalecimento dos canais de comunicação;
•Disseminação do conhecimento sobre as limitações financeiras
da instituição;

• Compartilhamento de informações sobre o orçamento da
instituição.

Vantagens

•Reunir a comunidade acadêmica para participar;
• Falta de conhecimento da comunidade acadêmica sobre
orçamento;

• Restrições orçamentárias imposta pelo governo federal;
• Aceitação das propostas apresentadas pela comunidade
acadêmica;

• Falta de interesse da comunidade acadêmica em participar do
processo;

• Divulgação das reuniões sobre o orçamento participativo.

Dificuldades
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foram adotados os seguintes níveis da escala: Discordo Totalmente (DT), Discordo 

(D), Neutra (N), Concordo (C) e Concordo Totalmente (CT). A escala de Likert 

buscou mensurar a concepção dos conselheiros, os quais são responsáveis pela 

aprovação ou não do orçamento da UNIR, bem como sua fiscalização. Convém 

ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal preceitua que compete aos gestores 

públicos, e nesta condição também se enquadram os membros do CONSAD, 

implementar e prover a administração pública com mecanismos que possibilitem a 

inclusão da participação popular na elaboração da proposta orçamentária.  

Nesse contexto, para aferir o grau de discordância ou concordância das 

respostas apresentadas ao questionário, cada nível da escala Likert recebeu um 

valor variando de 1 a 5 e o resultado do somatório definiu o grau a ser considerado, 

ou seja, uma pontuação final. O grau máximo de pontuação a ser encontrada, foi 

identificado por meio da “multiplicação do maior número utilizado (por exemplo, 5) 

pelo número de assertivas favoráveis, e a menor pontuação será a multiplicação do 

menor número utilizado (por exemplo, 1) pelo número de assertivas desfavoráveis” 

(LIKERT, 1932; ARRUDA, 2012; OLIVEIRA, 2001). Além disso, estes autores 

afirmam que é possível comparar a pontuação individual com a pontuação máxima 

atingida evidenciando a atitude em relação ao problema indicado.  

Para fins deste estudo, é oportuno realçar que as tabelas apresentadas neste 

item, foram elaboradas com base nos questionários aplicados, onde constam em 

suas linhas as afirmações inquiridas aos respondentes e, em suas colunas, as 

pontuações pertinentes a escala Likert. Nesta perspectiva, também foram utilizadas 

para cálculo das médias e os desvios padrões dos valores classificados nas tabelas. 

Objetivando a padronização da escala de cinco pontos estabelecida, os 

valores utilizados foram: 

 

Tabela 2 - Valores para pontuação das afirmações. 

Escala Likert 

de 5 pontos 

Valor da Pontuação 

DT D N C CT 
01 02 03 04 05 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Após aplicação dos questionários aos membros do CONSAD, os resultados 

encontrados foram tabulados na tabela 3: 
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Tabela 3 - Quantidade total de respostas por item. 

Afirmação nº DT D N C CT TOTAL 
1 1 0 1 11 7 20 
2 0 0 1 8 11 20 
3 0 0 4 12 4 20 
4 7 5 4 1 3 20 
5 0 0 1 8 11 20 
6 3 0 3 9 5 20 
7 0 0 4 8 8 20 
8 1 0 1 15 3 20 
9 1 0 4 14 1 20 

10 0 0 3 13 4 20 
11 5 1 5 5 4 20 
12 2 0 4 11 3 20 
13 1 0 3 13 3 20 

TOTAL 21 6 38 128 67 260 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários aplicados. 

 

A partir dessa tabela foi possível observar que dos vinte respondentes, quanto 

às afirmações propostas, a maioria concorda ou concorda totalmente. Para uma 

melhor análise dos dados apurados, elaborou-se o quadro 6 discriminado a 

pontuação da escala de Likert por afirmações, a partir da qual, foi possível calcular a 

média aritmética das respostas apresentadas, somando a pontuação total das 

afirmações e dividindo o resultado pelo número total de entrevistados, vejamos: 

 

Quadro 6 - Pontuação da Escala de Likert por Afirmações. 

 

Afirmação DT D N C CT Total 

1 - Há necessidade da UNIR criar condições e mecanismos que 
viabilizem a participação da comunidade acadêmica no processo 
deliberativo de elaboração do orçamento da instituição. 

1 0 3 44 35 83 

2 - É importante a participação da comunidade acadêmica na 
fiscalização e monitoramento na elaboração e execução do 
orçamento da UNIR. 

0 0 3 32 55 90 

3 - A comunidade acadêmica poderia se sentir mais satisfeita, caso 
pudesse inserir demandas no orçamento da instituição. 0 0 12 48 20 80 

4 - A comunidade acadêmica sabe apresentar propostas aos seus 
representantes no CONSAD e acompanhar a deliberação dos 
mesmos junto aos projetos propostos. 

7 10 12 4 15 48 

5 - É importante que a UNIR promova a ampliação do 
conhecimento da comunidade acadêmica sobre a universidade e 
suas limitações financeiras quanto aos investimento e a escassez 
de recursos. 

0 0 3 32 55 90 

6 - O atual modelo de elaboração da proposta orçamentária da 
UNIR não proporciona a participação da comunidade acadêmica. 3 0 9 36 25 73 

7 - A ampliação do compartilhamento de informações sobre a 
elaboração do orçamento da instituição e sua execução com a 
comunidade acadêmica, pode proporcionar mais transparência nos 
atos praticados pelos gestores. 

0 0 12 32 40 84 

Continua 
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Continuação 

Afirmação DT D N C CT Total 

8 - É possível incluir o Orçamento Participativo na UNIR objetivando 
a participação da comunidade acadêmica nas deliberações sobre o 
orçamento da instituição. 

1 0 3 60 15 79 

9 - Com a inclusão do Orçamento Participativo na UNIR, pode 
haver uma maior aproximação da comunidade acadêmica com os 
gestores. 

1 0 12 56 5 74 

10 - É relevante a realização de reunião ou campanhas de 
orientação, com a comunidade acadêmica, para sensibilização 
quanto à importância de sua participação no processo deliberativo 
do orçamento da UNIR. 

0 0 9 52 20 81 

11 - Poderia haver resistência por parte dos gestores quanto à 
participação da comunidade acadêmica no processo deliberativo de 
elaboração da proposta orçamentária. 

5 2 15 20 20 62 

12 - Com a inclusão do Orçamento Participativo na UNIR, poderá 
haver mudanças significativas que proporcionariam melhorias no 
planejamento e desenvolvimento institucional. 

2 0 12 44 15 73 

13 - Com a inclusão do Orçamento Participativo na UNIR, haveria 
ampliação do espaço deliberativo dentro da instituição, promovendo 
uma avanço na participação da comunidade acadêmica de forma 
democrática. 

1 0 9 52 15 77 

TOTAL 994 
MÉDIA 49,7 

Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários aplicados. 

 

Com base nos resultados alcançados, pode-se observar que apenas a 

afirmativa 4 apresentou valor abaixo da média desejada (49,7), ou seja, 

demonstrando que houve uma tendência das respostas dos entrevistados em 

direção à opção de resposta “discordo totalmente”. Dessa forma, percebe-se que a 

maioria acredita que a comunidade acadêmica tende a não saber apresentar 

propostas aos seus representantes no CONSAD e acompanhar a deliberação dos 

mesmos junto aos projetos propostos. 

Outro ponto relevante que merece atenção é a afirmativa 11, muito embora 

esteja acima da média identificada, demonstra que os entrevistados sinalizam para o 

fato de que é possível haver uma resistência por parte dos gestores quanto à 

participação da comunidade acadêmica no processo deliberativo de elaboração da 

proposta orçamentária. 

Interessante notar que nas afirmativas 2 e 5 identificou-se uma pontuação 

bem acima da média apresentada na tabela. Conforme visto, ambas afirmativas 

pontuaram em 90, permitindo concluir que, sob a ótica dos respondentes, há uma 

similaridade elevada nas respostas apresentadas, os quais tendem a “concordar 

totalmente” que tanto a participação, quanto a ampliação do conhecimento da 
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comunidade acadêmica sobre a situação financeira e sobre a elaboração e 

execução do  orçamento da UNIR são importantes.  

Adicionalmente, dando continuidade à verificação dos dados apresentados na 

tabela, pode-se observar que a afirmativa 6 direciona esta análise a concluir que o 

formato utilizado para distribuição e aprovação da proposta de execução 

orçamentária na UNIR é participativo, haja vista, ter apresentado 73 pontos, ou seja, 

está acima da média referenciada. Porém, ao analisar em conjunto a afirmativa 1, foi 

possível identificar que existem algumas práticas que têm suprimido uma parcela da 

sociedade e aspira novos padrões de inclusão e transparência. Observa-se que a 

afirmativa 1 apresentou 83 pontos, ou seja, uma parcela significativa dos 

entrevistados entende que há necessidade de que a UNIR crie condições e 

mecanismos que viabilizem a participação da comunidade acadêmica no processo 

deliberativo de elaboração do orçamento da instituição. 

No escopo dessas discussões, outras duas afirmativas chamam atenção 

nesta análise. Tanto a afirmativa 5 quanto a 7 demonstram uma pontuação superior 

que a média e com valores aproximados; a primeira apresenta 90 pontos e a 

segunda 84. Percebe-se que os entrevistados se demonstraram favoráveis que a 

UNIR promova a ampliação do conhecimento da comunidade acadêmica quanto à 

limitação financeira da instituição e sobre a elaboração e execução do seu 

orçamento, de forma que possa proporcionar mais transparência nos atos praticados 

pelos gestores. 

Além disso, as afirmativas 8 e 12 apresentaram 79 e 73 pontos de forma 

concomitante, significando que os entrevistados indicam para a concordância de que 

é possível inserir o Orçamento participativo na UNIR e que esta inserção poderá 

introduzir mudanças expressivas, passíveis melhorias no planejamento e 

desenvolvimento institucional. 

Nota-se, também, padrões de concordância quanto às afirmações 3, 9 e 13, 

que demonstraram as pontuações 80, 74 e 77 respectivamente. Neste caso, a 

maioria dos entrevistados acredita que o nível de satisfação da comunidade 

acadêmica pode elevar e que é possível um estreitamento na relação com os 

gestores com a inclusão do orçamento participativo na Unir, além, é claro, de 

propiciar a ampliação do espaço deliberativo dentro da instituição. Acrescenta-se a 

esta análise, a relevância da necessidade de reuniões ou campanhas de orientação 

com a comunidade acadêmica, para sensibilização quanto à importância de sua 
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participação no processo deliberativo do orçamento da UNIR, apontada pelos 

entrevistados com uma pontuação elevada, atingindo 81 pontos, demonstrando a 

concordância com esta afirmativa. Pode-se concluir que, com esta conscientização e 

com a ampliação dos conhecimentos da comunidade acadêmica em relação ao 

orçamento da instituição, o resultado encontrado na afirmativa 4 possa ser 

melhorado ao se realizar uma nova análise. 

Com base nos resultados apresentados, é possível notar que os 

respondentes demonstraram um alinhamento em suas respostas quanto às 

abordagens propostas, respondendo-se, assim, o problema de pesquisa proposto 

nesse estudo, quanto a participação da comunidade acadêmica no processo 

deliberativo. 

Em qualquer nível de análise é preciso expandir a abrangência dos estudos 

para validar as informações encontradas, de modo que seja possível demonstrar a 

fidedignidade dos dados apresentados. Diante dessas considerações, elaborou-se 

outra tabela, agora com uma análise individual das afirmações, calculando a média e 

do desvio padrão para cada afirmação proposta baseada na pontuação da escala 

Likert apresentada anteriormente. 

 

Tabela 4 - Média e desvio padrão individual das afirmações. 

Afirmação Média  Desvio Padrão  
1 4,15 0,93  
2 4,5 0,61  
3 4 0,65  
4 2,4 1,43  
5 4,5 0,61  
6 3,65 1,31  
7 4,2 0,77  
8 3,95 0,83  
9 3,7 0,80  

10 4,05 0,60  
11 3,1 1,48 
12 3,65 1,09  
13 3,85  0,88  

Total 3,82 0,31 
Fonte: Elaborado pela autora, com base nos questionários aplicados. 

 

No que concerne às assertivas analisadas, verifica-se  que o desvio padrão 

transitou entre 0,61 e 1,48, externando que houve uma baixa dispersão nas 

respostas apresentadas sendo, dessa forma, classificada como homogênea. 

De acordo com a tabela 4, há que considerar que das 13 afirmações, apenas 
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05 apresentaram uma média inferior à média geral (3,82) das repostas, indicando 

que houve uma predisposição das demais afirmações seguirem no sentido da 

alternativa de resposta “concordo plenamente”, apresentando um desvio padrão 

geral de 0,31. 

Confirmando a análise apresentada anteriormente quanto à afirmativa 4 no 

quadro 6, conforme identificado na Tabela 4 (atual), houve uma tendência das 

respostas dos entrevistados em direção à opção de resposta “discordo totalmente”, 

em virtude da sua média apresentar-se com valor de 2,4, bem inferior à média geral, 

embora haja um desvio padrão de 1,43. 

Considerando a afirmativa 2, quanto à relevância da participação da 

comunidade acadêmica na fiscalização e monitoramento na elaboração e execução 

do orçamento da UNIR, a análise descreve que em média as respostas atingiram o 

valor de 4,5 com um desvio padrão igual a 0,61, indicando haver homogeneidade 

nas respostas apresentadas, sendo que a afirmativa 11 foi a que apresentou 

entropia superior as demais, com um desvio padrão de 1,48, evidenciando que há 

maior disparidade nas respostas quando questionado se poderia haver resistência 

por parte dos gestores quanto à participação da comunidade acadêmica no processo 

deliberativo de elaboração da proposta orçamentária. 

Outra afirmativa que expressou uma média elevada, quanto ao resultado da 

aplicação do questionário, foi a 5, onde foi verificado se era importante a promoção 

da ampliação do conhecimento comunidade acadêmica sobre a universidade e suas 

limitações financeiras quanto aos investimento e a escassez de recursos no âmbito 

da Unir. Neste caso, observou-se uma sintropia forte, com média de  4,5, revelando 

que a maioria dos respondentes tendem a concordar com esta afirmativa. 

Por outro lado, as afirmativas 1, 3, 7 e 10 também apresentaram uma média 

variando entre de 4 e 4,15, com desvio padrão entre 0,60 e 0,93, demonstrando que 

as respostas foram mais homogêneas, com menor grau de entropia. Em 

contrapartida, as afirmativas 6, 8, 9, 13, 11 e 12 lograram média entre 3,1 e 3,95, 

com desvio padrão variando entre 0,80 e 1,48. Ressalta-se que a afirmativa 11 foi a 

que apresentou maior valor no desvio padrão, em comparação as demais, 

denotando que as respostas foram menos homogêneas. 
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4.2.3 Análise do modelo de implantação do orçamento participativo na UFRJ e 

UNIVASF 

 

Aqui, optou-se por percorrer a documentação das instituições-benchmarking 

estudadas (UFRJ e UNIVASF), tais como estatuto, instruções de trabalho, 

resoluções, regimento interno, instruções normativas, além, é claro, de trabalhos 

publicados (teses, dissertações e artigos) sobre o modelo de implantação do 

orçamento participativo adotado por estas universidades. Além disso, como forma de 

complementação das informações coletadas, buscou-se na internet e nos sites 

dessas universidades dados que pudessem subsidiar a elaboração de um quadro 

comparativo. 

Interessante destacar que durante a investigação documental, constatou-se 

que as duas instituições produziram uma normativa específica para tratar 

exclusivamente sobre o funcionamento do orçamento participativo. Na UFRJ foi 

implementada uma “Instrução de Trabalho para Elaboração do Orçamento 

Participativo” e na UNIVASF houve a nomeação de uma comissão por meio da 

Portaria nº 704, de 7 de outubro de 2016, com base na Decisão 102/2016 do 

Conselho Universitário (CONUNI), denominada “Comissão de Orçamento 

Participativo da UNIVASF, responsável pela criação da Resolução nº 

06/2018/CONUNI que trata especificamente do orçamento participativo na 

instituição.  

Com base nas informações documentais coletadas sobre o modelo de 

elaboração do orçamento participativo das universidades-benchmarking foi possível 

elaborar um quadro comparativo demonstrando a metodologia adotada do ponto de 

vista de práticas orçamentárias, desde a fase inicial até a conclusão. 
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Quadro 7 – Comparativo do modelo de elaboração do orçamento participativo. 

 

Fase UFRJ UNIVASF 

1 

No primeiro semestre do ano, o Chefe da 
Seção de Planejamento e o Diretor da 
Divisão de Planejamento Orçamento e 
Gestão (DIPOG) elaboram, em conjunto 
com o Diretor da DIGTI, as planilhas que 
serão preenchidas pelos Centros e 
Unidades na discussão do orçamento para o 
ano seguinte. 
A planilha elaborada conforme as 
necessidades de cada ano é apresentada 
ao Pró-Reitor da PR3 para sua análise e 
aprovação. 
Após aprovação das planilhas pelo do Pró-
reitor da PR3, o Chefe da Seção de 
Planejamento, assessorado pela DIGTI, 
coloca as mesmas à disposição da 
comunidade universitária, e informa através 
do SIAFI e/ou por mensagem, que estão 
disponíveis no site da PR3 para coleta de 
dados. 
OBSERVAÇÃO: As planilhas deverão ser 
disponibilizadas preferencialmente até o 
mês de maio. 

Definiu-se a metodologia de distribuição do 
orçamento, tanto para a rubrica de custeio 
quanto para a de capital.  
Definiu-se a forma de utilização do crédito 
orçamentário no exercício em curso. 

2 

As Unidades recebem um prazo de um mês 
(podendo excepcionalmente ser prorrogado) 
para preencherem as planilhas e 
encaminharem por e-mail ao DIPOG. 
A Seção de Planejamento do DIPOG recebe 
pela internet as planilhas preenchidas, faz a 
conferência e realiza a análise crítica de 
forma a identificar distorções. 
Após a finalização do processo de 
conferência das planilhas, o Chefe da Seção 
de Planejamento elabora uma planilha 
consolidada a ser apresentada ao Pró-reitor 
da PR3 para análise final. 

Foram estabelecidas as formas de 
apresentar as demandas setoriais, a ser 
utilizada uma ferramenta eletrônica para 
fins de apresentação das demandas 
setoriais por bens permanentes e de 
consumo, de forma a assegurar a 
consolidação das demandas institucionais 
a partir de meio e período únicos. 

3 
Após análise do Pró-Reitor da PR3, a 
planilha consolidada será submetida à 
avaliação e aprovação pelo CONSUNI. 

As demandas setoriais serão apresentadas 
anualmente pelos setores Administrativos e 
Acadêmicos em duas etapas, respeitando 
a ordem a seguir: 
I – Apresentação de demandas por itens 
constantes em Pregões Vigentes; 
II – Apresentação de demandas por itens a 
serem licitados, com vistas à aquisição no 
ano subsequente. 
Haverá a definição de um calendário com 
as datas iniciais e finais referentes à cada 
uma das duas etapas, devendo, 
prioritariamente, realizar a primeira durante 
o primeiro semestre de cada exercício. 

 
Continua 
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Continuação 
Fase UFRJ UNIVASF 

4 

Após aprovação final das planilhas, elas são 
encaminhadas à DIGTI que fica responsável 
por disponibilizar as informações na página 
da PR3. 
Ao final do ano, as planilhas serão 
arquivadas numa pasta própria da rede, 
gravadas no servidor. 

Haverá a emissão de relatório de 
atendimento a todos os setores a fim de que 
possam verificar a situação dos seus 
pedidos, detalhando atendimentos totais, 
parciais e impossibilidade de atendimento. 
À Pró-Reitoria de Gestão e Orçamento 
adotará os procedimentos relacionados à 
aquisição das licitações e emissão dos 
empenhos, bem assim a prestação de 
informação à PROPLADI sobre os itens que 
não obtiveram êxito na licitação ou na 
emissão dos empenhos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na Instrução de Trabalho para Elaboração do Orçamento 
Participativo da UFRJ e na  Resolução nº 06/2018/CONUNI da UNIVASF. 

 

No caso do orçamento participativo da UFRJ, trata-se de um ciclo de eventos 

e momentos participativos desenvolvido no primeiro semestre de cada ano. No 

primeiro momento, são elaboradas as planilhas a serem preenchidas pelos Centros 

e Unidades, com a inclusão de suas demandas para discussão no orçamento do ano 

seguinte. Após, as planilhas são encaminhadas para análise e aprovação prévia e 

em seguida, são disponibilizadas a comunidade universitária para coletada de 

dados, havendo a publicização por meio do SIAFI e/ou mensagem.  

Em seguida, recebidas as planilhas com a inserção das demandas, estas são 

encaminhadas para nova conferência para identificação de distorções, caso existam. 

Finalizada essa parte, elabora-se uma planilha consolidada com as demandas de 

todas as unidades e apresenta-se ao gestor responsável, visando a realização da 

análise final. Concluída essa etapa, a planilha com a proposta orçamentária é 

submetida à avaliação e aprovação pelo Conselho Universitário da instituição, que 

após aprovação é divulgada no site institucional para conhecimento e 

acompanhamento por todos interessados. 

Vale salientar que no Plano de Desenvolvimento Institucional 2012 a 2023 da 

UFRJ consta a previsão para “revisão da matriz de distribuição do orçamento 

participativo, adequando-a a nova estrutura da instituição” como meta para o ano de 

2019. A instituição almeja criar “Polos de Compra” visando tornar “o controle do 

orçamento participativo a principal atividade realizada nas unidades da UFRJ, 

organizando e melhorando a transparência nos gastos, criando indicadores para 

aprimorar a distribuição dos recursos”. Na perspectiva da instituição, essa 

remodelagem possibilitará a “criação de matriz de gastos” objetivando “incluir, 
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monitorar e otimizar os recursos empregados nas unidades”. A ideia é que o 

resultado da economia de uma unidade possa ser utilizado em outra demanda mais 

relevante (PDI UFRJ 2012-2013, p. 239, 2018). 

Não obstante, na metodologia empregada na UNIVASF, define-se a forma de 

distribuição do orçamento por rubrica (custeio e capital), como serão utilizados os 

créditos orçamentários, as formas como as demandas devem ser apresentadas com 

a definição de calendário, emissão de relatório especificando os setores atendidos, 

detalhando atendimentos totais, parciais e impossibilidade de atendimento. 

Ao confrontar as normativas utilizadas pelas duas universidades federais que 

adotam o orçamento participativo, constata-se que não há um padrão específico 

para sua formulação. Cada instituição elabora sua proposta seguindo regras próprias 

conforme sua cultura política institucional. E sobre a divergência no formato aplicado 

em cada instituição, pesquisadores como Allegretti, Dias e Antunes (2016) afirmam 

que alguns detalhes organizacionais, como a “relação do orçamento participativo 

com a população” e a “relação entre o orçamento participativo e a rotina de 

funcionamento da máquina pública”, podem influenciar diretamente “na configuração 

de tipologias de modelos participativos bastante diferenciados” (Allegretti et al, p. 

152, 2016). 

Denota-se que as duas instituições dispõem de um instrumento específico 

para detalhar, claramente, como será conduzido o processo deliberativo do 

orçamento participativo, especificando as competências das figuras envolvidas 

(gestores e comunidade acadêmica), formas como serão realizadas as discussões, 

quais instrumentos serão utilizados para divulgação, como será realizado o 

acompanhamento dos resultados alcançados ou não. 

Colaborando para um melhor entendimento sobre os dois modelos em 

funcionamento nessas instituições, pontos em comum precisam ser mencionados: 

1. Ambas realizam reuniões/assembleia para discussão; 

2. Ambas utilizam ferramentas para coletar as propostas; 

3. Ambas realizam análise para verificar possíveis distorções nas 

propostas; 

4. Ambas realizam consulta a comunidade; 

5. Ambas submetem a proposta orçamentária ao conselho superior para 

aprovação ou não; 

Com base nessas informações, propõe-se no próximo tópico, a construção do 
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modelo a partir das informações obtidas, que nortearam o presente estudo. 

 

 

4.2.3 Resultado da análise dos especialistas 

 

A partir das informações reunidas com base no estudo realizado, elaborou-se 

uma minuta de Resolução, como a idealização de uma proposta de modelo para 

implantação do orçamento participativo para a UNIR, conforme exposto a seguir: 

 

Resolução nº 0xxx/CONSUN, de xx de xx de 20xx. 

  

Institui procedimentos do orçamento 
participativo no âmbito da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia. 

 

O Conselho de Administração (CONSAD) da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições; 

Considerando o Regimento Interno do Conselho de Administração - CONSAD, 

aprovado pela Resolução 001/CONSUN, de 24 de fevereiro de 2000; 

considerando a necessidade de proporcionar a participação da comunidade 

acadêmica na elaboração do orçamento; 

Considerando que a comunidade acadêmica é partícipe do compromisso 

constitucional do princípio da eficiência orçamentária; 

 

RESOLVE: 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Esta Resolução estabelece o procedimentos do Orçamento Participativo (OP) 

na Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

Parágrafo único. Para elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte, 

a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) deverá inserir as informações 

constantes nas propostas previamente selecionadas no orçamento participativo. 

Art. 2º O OP tem por objetivos: 

I – proporcionar à participação da comunidade acadêmica, a fim de que tenha 
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oportunidade para aprender e se capacitar para participar da elaboração da proposta 

orçamentária da UNIR; 

II – fortalecer a participação da comunidade acadêmica, criando oportunidades para 

que intervenham na elaboração da proposta orçamentária e exercitem a sua 

cidadania de forma democrática, estabelecendo um diálogo mais próximo e aberto 

com a instituição pública; 

III – fomentar a transparência na gestão da universidade, por meio da participação 

da comunidade acadêmica. 

IV - materializar o direito de participação no processo decisório, possibilitando a 

propositura e seleção de propostas que julgar prioritária ao investimento, alinhando 

as políticas institucionais às necessidades e expectativas da comunidade 

acadêmica; 

 

CAPÍTULO II 

Planejamento e Estruturação 

 

Art. 3º A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) será a unidade responsável pela 

distribuição e o gerenciamento de créditos orçamentários que permitam atender as 

demandas da comunidade acadêmica. 

Art. 4º Os valores a serem destinados para atender as demandas de custeio e de 

capital serão definidas após a aprovação o Orçamento da União pelo Congresso 

Nacional. 

Art. 5º O valor a ser destinado anualmente para o orçamento participativo, poderá 

sofrer acréscimos ou decréscimos, conforme o reajuste das ações orçamentárias 

destinadas ao funcionamento da instituição definidas pelo MEC e considerando 

também alterações face à contingenciamentos ou suplementações orçamentárias. 

 

CAPÍTULO III 

Do Processo Deliberativo 

 

Art. 6º A comunidade acadêmica decidirá, dentro do valor total que anualmente for 

atribuído ao Orçamento Participativo, através de votação, os projetos que serão 

inseridos na proposta orçamentária da UNIR no ano seguinte. 
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SEÇÃO I 

Dos Votantes 

 

Art. 7º Poderão oferecer propostas e votá-las os servidores ativos pertencentes ao 

quadro funcional da UNIR; acadêmicos devidamente matriculados, membros dos 

centros acadêmicos vinculados a UNIR, membros do Diretório Central dos 

Estudantes da Unir e os membros dos conselhos da UNIR; 

 

SEÇÃO II 

Critérios de distribuição orçamentária 

 

Art. 8º Do total de créditos a ser alocado no OP, a metodologia distributiva deverá 

ser realizada de forma igualitária entre os oito campi; 

 

SEÇÃO III 

Da Aplicação do Recurso 

 

Art. 9º Os recursos destinados para aplicação no OP deverão ser executados dentro 

do exercício em curso, na proposta mais votada em reunião, não sendo passível a 

acumulação de crédito para o ano seguinte.  

Art. 10º Caberá aos diretores de campi estabelecer mecanismo que possibilite o 

encaminhamento de demandas, para licitação, que tenha por objetivo a utilização 

dos créditos do orçamento participativo, observando os itens constantes nos 

Pregões Vigentes da Instituição. 

Art. 11º Caso a demanda encaminhada para licitação não obtenha sucesso ou no 

momento de registro ou no momento do empenho, a PROPLAN poderá emitir 

relatório parcial de atendimento que tenha por objetivo o encaminhamento de novas 

demandas por parte do campus afetado, respeitando os prazos limite para empenho. 

Art. 12º Caso o campus não consiga realizar a aplicação do recurso por falta de 

iniciativa para realização do processo de licitação, será penalizado no exercício 

seguinte com o não recebimento de recurso do OP, retornando apenas no exercício 

subsequente. 

 

SEÇÃO IV 
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Permuta de crédito entre os campi 

 

Art. 13º Poderão os campi, realizarem a permuta de crédito do orçamento 

participativo, ou até mesmo cederem seus créditos sem a necessidade de 

contrapartida, desde que seja aprovado em reunião específica, na qual a 

comunidade acadêmica do campus será consultada. 

Art. 14º Após aprovação, a ata da reunião com a lista de presença deverá ser 

encaminhada à Pró-Reitoria de Planejamento, a qual realizará a transferência do 

crédito. 

 

SEÇÃO V 

Das etapas 

 

Art. 15º A PROPLAN nomeará anualmente, a Comissão do Orçamento Participativo, 

responsável pelo planejamento, acompanhamento, controle e avaliação do 

orçamento participativo da instituição.  

Parágrafo primeiro: A comissão será composta por dois servidores de cada 

campus. 

Art. 16º No primeiro trimestre de cada ano, a comissão realizará reuniões, cursos, 

seminários e debates para capacitação, orientação e conscientização sobre o 

orçamento participativo na instituição para a comunidade acadêmica. 

Art. 17º No segundo trimestre do ano, serão realizadas assembleias participativas 

para discutir a aplicação do orçamento participativo para o exercício seguinte, 

ocasião em que a comunidade acadêmica apresentará suas propostas. 

Art. 18º As assembleias serão realizadas em cada campus, com ampla divulgação e 

haverá transmissão ao vivo pela internet, com o objetivo de dar alcance a servidores 

e discentes dos 08 municípios em que a instituição possui unidades. 

Art. 19º Os participantes da assembleia podem opinar sobre as propostas 

apresentadas, formular sugestões que serão recolhidas e anexadas á proposta para 

posterior apreciação da comissão do orçamento participativo. 

Parágrafo único. Deverá ser elaborada uma ata para cada assembleia com o 

registo de todos os participantes. 
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SEÇÃO VI 

Da Apresentação das Propostas 

 

Art. 20º As propostas deverão ser encaminhadas por e-mail à Comissão do 

Orçamento Participativo contendo: 

a) Nome completo, contato telefônico e endereço eletrônico do proponente; 

b) Nota explicativa do projeto/ação e justificativa; 

c) Estimativa orçamental. 

Art. 21º Será considerada elegível qualquer proposta que reúna, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

a) Seja voltada para a atividade fim da instituição (ensino, pesquisa e extensão); 

b) Não esteja contemplada no plano de ação da instituição; 

c) Não exceda o montante definido para o orçamento participativo; 

d) Seja passível de execução dentro do exercício para o qual foi proposto; 

e) Não configure pedido de apoio à projetos particulares;  

f) Seja financeiramente sustentável na sua funcionalidade futura. 

Art. 22º As propostas que forem apresentadas em desacordo com os artigos 18 e 19 

serão desclassificadas. A “Comissão do Orçamento Participativo” realizará a 

avaliação das propostas apresentadas e disponibilizará um relatório consolidado por 

campus para votação. 

Art. 23º Deverá ser observado, nas propostas apresentadas, o valor limite de crédito 

orçamentário estabelecido nos artigos 5º e 6º desta resolução. 

Art. 24º As propostas ficarão disponíveis para votação no período de 15 (quinze) 

dias. A votação será realizada exclusivamente de forma online, a instituição 

disponibilizará em todos os campi, locais com computadores e acesso à internet 

para a comunidade acadêmica poder votar. 

Art. 25º A proposta com maior número de votos será selecionada para inserção no 

orçamento participativo. 

Art. 26º Competirá ao diretor de cada campus adotar os procedimentos necessários 

visando o encaminhamento de demandas para licitação, para atender a proposta 

selecionada. 

Art. 27º Mensalmente serão emitidos boletins a respeito do andamento processual 

para aquisição, a serem divulgados pela Comissão do Orçamento Participativo.  
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SEÇÃO VII 

Da Prestação de Contas 

 

Art. 28º Ao término de cada exercício, a Comissão do Orçamento Participativo 

emitirá relatório dos resultados alcançados, propostas executadas ou não, com as 

devidas justificativas.  

Art. 29º Serão realizadas assembleias, para prestação de contas do orçamento 

participativo, objetivando a discussão, identificação e exposição das dificuldades 

enfrentadas no processo, pontos para melhoria e planejamento do próximo exercício. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 30º A PROPLAN poderá remanejar o recurso do orçamento participativo, caso o 

projeto contemplado não esteja em fase de licitação com edital publicado até o 

término do mês de setembro de cada exercício. 

Art. 31º A PROPLAN definirá o calendário com as datas iniciais e finais referentes a 

cada uma das etapas do orçamento participativo, devendo, prioritariamente, realizar 

a primeira durante o primeiro semestre de cada exercício. 

Art. 32. Os casos omissos e não disciplinados nesta Resolução deverão ser 

decididos pela PROPLAN, observada a legislação pertinente. 

Art. 33.  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro XXXXX 

Presidente 

 

Vislumbrando validar a proposta de intervenção, a princípio, esta minuta de 

Resolução foi encaminhada para quatro especialistas, com notório conhecimento 

sobre o orçamento público, em virtude de terem vivenciado na prática a experiência 

de ser um Pró-Reitor de planejamento dentro de uma instituição federal de ensino 

superior. 

A minuta da Resolução foi enviada por e-mail, com a explicação da finalidade 

desta pesquisa, bem como solicitando a colaboração dos especialistas, com base 

nos seus conhecimentos, sobre a proposta constante no documento. 
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Dos quatro especialistas, apenas três apresentaram sugestões quanto a 

minuta da Resolução, as quais estão demonstradas a seguir, divididas por tópicos. 

 

Quadro 8 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao preâmbulo 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 
Uma sugestão é incluir a comunidade diretamente 
envolvida com o ensino, pesquisa e extensão bem 
como possíveis parceiros estratégicos e de alocação 
de recursos: representantes das Secretarias 
Municipais e Estaduais de Educação; Deputados 
Estaduais, Deputados Federais e Senadores; Fapero; 
Representante do IFRO; Embrapa; Fiocruz; 
Representantes da área de cultura do município e do 
estado; entre outros…). 

Incluir: Considerando a 
metodologia de Rateio 
Orçamentário prevista na 
Resolução nº 
140/CONSAD/2015. 

------ 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

 

Quanto a sugestão apresentada pelos especialistas 1, optou-se por não 

acatá-la, em virtude do orçamento da instituição já ser limitado e, neste caso, trazer 

outras instituições para decidir sobre a aplicação do orçamento da Unir, poderia 

prejudicar a proposta do orçamento participativo. 

 

Quadro 9 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo I, das 

disposições preliminares. 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

Deixar claro que cabe à 
PROPLAN e aos Conselhos 
Superiores selecionarem as 
propostas que considerarem 
pertinentes e condizentes com 
os recursos disponibilizados a 
UNIR. 
Inserir no Art. 2: V – levantar 
demandas e oportunidades 
não vislumbradas pela equipe 
de planejamento e pelos 
membros dos conselhos 
superiores da UNIR. 

Talvez o termo “considerar” seja 
mais adequado aqui, tendo em 
vista que muitas vezes o 
indicativo da comunidade irá 
preceder de algumas variáveis, 
tais como orçamento disponível 
(limites de empenho), 
contingenciamentos, políticas 
de governo.  
Todos os indicativos do OP 
devem estar de acordo com o 
previsto no PDI da UNIR, para 
que assim não corramos o risco 
desviar das ações pautadas no 
mesmo. 

Definir que tipo parte do orçamento 
ou se é o todo objeto do orçamento 
ou qual o percentual estimado do 
orçamento poderá ser objeto do 
orçamento participativo? Só capital 
(algo em torno de 5%) custeio 
também - a comunidade poderá 
decidir se o quanto vai gastar com 
energia / vigilância, por exemplo, 
que são as grandes despesas 
depois de pessoal? Custeio e 
capital (algo de 10 a 20%). Precisa  
deixar isto claro, sob pena de se 
criar uma expectativa que nãos e 
realizará. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

 

Todas as sugestões propostas pelos especialistas foram acatadas. No que 

tange ao percentual a ser disponibilizado para o orçamento participativo, este será 

descrito de forma mais clara na Resolução, visando esclarecer que apenas 5% 
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(cinco por cento) do recurso de investimento será disponibilizado, tendo em vista 

que, conforme esclarecido no referencial teórico, uma grande parcela do orçamento 

da universidade está comprometido com as despesas de pessoal e custeio, o que 

inviabilizaria destiná-lo à outra finalidade. 

 

Quadro 10 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo II 

Planejamento e Estruturação. 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

Acrescentar no art. 3: a partir de 
critérios pré-estabelecidos, 
como matriz de rateio 
orçamentário. 
Acrescentar Parágrafo único, no 
artigo 5: Ações e projetos 
elencados pelos participantes 
do Orçamento Participativo e 
não selecionadas pela 
PROPLAN e Conselho Superior 
poderão figurar no orçamento e 
serem programados para 
atendimento via recursos extra-
orçamentários, oriundos de 
emendas parlamentares, 
fundações de amparo à 
pesquisa, fundações de apoio, 
doações, entre outros recursos. 

A proposta apresentada pode ir de 
encontro a Matriz de Rateio já 
aprovada pela UNIR, no modelo da 
matriz Andifes. Após o Rateio 
orçamentário realizado pela 
PROPLAN é que a comunidade 
acadêmica dentro de uma 
delimitação poderá propor. Tipo 
parte dos recursos de investimento 
não é rateado, fica na 
Administração Superior, os demais 
são destinados às UGR em seu 
plano de ação e que assim a 
comunidade não os alcança certo.  
Por isso acredito que serão 
passíveis de participação da 
comunidade apenas os recursos de 
investimento e de manutenção, 
relacionados à Infraestrutura.  

----- 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

 

As sugestões apresentadas para este tópico serão levadas em consideração 

e inseridas na minuta da Resolução. Cabe ressaltar que, conforme elencado no item 

anterior, haverá a especificação do percentual de 5% (cinco por cento) do recurso de 

investimento a ser disponibilizado para o orçamento participativo, o que sanaria a 

consideração proposta pelo especialista 2, quanto a este item. 

 

Quadro 11 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo III 

do Processo Deliberativo. 

TÓPICO 
SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 
CAPÍTULO III 
Do Processo 
Deliberativo 

Art. 6º alterar o termo 
"decidirá" por "elegerá.  ----- ----- 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 
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Quanto à sugestão apresentada pelo especialista 1 será devidamente aceita, 

demais especialista não apresentaram sugestões quanto a este item. 

 

Quadro 12 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo III, 

Seção I dos Votantes. 

 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

Art. 7 deixar claro que essa etapa é 
só para a parte que diz respeito às 
propostas do Orçamento 
Participativo. 

----- 

Como irão votar? No Brasil, as experiências 
mais consolidadas são: definição dos 
investimentos a partir de audiências públicas 
com os interessados  OU a partir de uma 
lista de prioridades a indicação mais 
relevantes via internet. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

 

Para este tópico, admitiu-se as sugestões apresentadas para inserção na 

minuta de Resolução. Quanto à forma de votação, esta será especificada de forma 

mais clara, como indicado pelo especialista. 

 

Quadro 13 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo III, 

Seção II Critérios de distribuição orçamentária. 

 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

----- 
Sugiro que seja alterado o título desta Seção. 
O modelo de distribuição do orçamento já está definido pela 
Resolução 140.  

----- 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

 

Considerando a sugestão apresentada pelo especialista 2, o título desta 

seção será alteração para “Critérios de distribuição orçamentária do orçamento 

participativo”, para que não haja conflito com o critério geral de distribuição 

orçamentária da universidade. 
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Quadro 14 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo III, 

Seção III da Aplicação do Recurso. 

 

SUGESTÕES 
Especialista 

1 
Especialista 2 Especialista 3 

  

Acrescentar no artigo 8: seguindo assim o princípio da 
anualidade do orçamento. Alterar art.9 para: Caberá aos 
diretores das UGR estabelecer mecanismos que 
possibilitem o encaminhamento das demandas tidas 
como prioritárias pelo OP para licitação, que tenha por 
objetivo  a   utilização   dos   créditos    orçamentários 
definidos ao mesmo, observando os itens constantes 
nos Pregões Vigentes da Instituição. Alterar art. 10 
para: Caso a demanda encaminhada para licitação ou 
execução não obtenha sucesso ou no momento de 
registro ou no momento do efetivo empenho, a 
PROPLAN poderá emitir relatório parcial de 
atendimento que tenha por objetivo o encaminhamento 
de novas demandas por parte da UGR afetada, 
respeitando os prazos de execução orçamentária do 
exercício financeiro. 

Vai reunir todos os técnicos, 
professores e alunos em 
reunião para votar? No 
Brasil, as experiências mais 
consolidadas são:  definição 
dos investimentos a partir de 
audiências públicas com os 
interessados  OU a partir de 
uma lista de prioridades a 
indicação mais relevantes 
via internet. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

 

No que concerne às sugestões dos especialistas quanto a este item, foram 

todas aceitas. Como especificado no quadro 12, quanto a sugestão do especialista 3, 

a forma de votação será detalhada de forma mais clara. 

 

Quadro 15 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo III, 

Seção IV Permuta de crédito entre os campi. 

 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

Acrescentar no art. 13 após "a 
qual realizará"... "os 
procedimentos para " 

Alterar o título para "Permuta 
de crédito entre as UGR" 

No art. 11º quando fala em “aprovado 
em reunião específica”, explicar 
Como? Conselho? Assembleia? 
No art. 12º especificar se a reunião é 
com toda a comunidade. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

 

Serão consideradas as sugestões propostas pelos especialistas neste item. 

Em relação a sugestão do especialista 3, a aprovação será realizada por meio de 

assembleia específica para deliberar sobre a permuta do crédito orçamentário. 
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Quadro 16 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo III, 

Seção V das etapas. 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

----- 

Sugiro que essa proposta seja para o segundo 
semestre e não segundo trimestre, tendo em vista 
que só temos conhecimento dos prelimites 
orçamentários para o ano seguinte entre agosto e 
setembro. Sendo assim, mesmo a LOA não 
estando aprovada ainda pelo Congresso e 
sancionada pelo executivo, as ações do 
orçamento participativo podem ser discutidas pelo 
mês de novembro e dezembro, momento este em 
que iniciamos a Proposta orçamentária. 

No art. 15º Neste momento 
ainda não se tem os tetos 
orçamentários. Qual a 
referência para a elaboração 
das propostas?  
Corre-se o risco se se criar 
expectativa que poderá levar à 
frustações e descréditos. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

Conforme sugestão apresentada pelo especialista 2, haverá a alteração na 

minuta da Resolução, quanto a este item, de segundo trimestre para segundo 

semestre, o que também irá atender a sugestão explicada pelo especialista 3, para 

não correr o risco de criar expectativa que poderá levar à frustações e descréditos 

quanto ao orçamento participativo. 

 

Quadro 17 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo III, 

Seção VI da Apresentação das Propostas. 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

Art. 19, letra "a": (considero 
desnecessário a identificação do 
proponente) 
c) (onde trabalhei com orçamento 
participativo os participantes atuavam 
em grupos – eixos temáticos – e as 
propostas eram desenvolvidas por 
esses grupos, e não de forma individual. 
Por grupos temáticos já são levantados 
muitas propostas, imagine de forma 
individual. É só alocar cada participante 
no grupo/eixo em que ele tenha maior 
familiaridade, considero esse tipo de 
organização mais eficiente)  
Art. 20º Será considerada elegível 
qualquer proposta que reúna, 
cumulativamente, os 
seguintes requisitos: (penso que não 
seria considerada elegível, mas que 
tenham preferências de serem elegíveis 
ou maior probabilidade de serem 
elegíveis) mas quantas propostas serão 
aceitas? Só será aceita uma proposta 
do Orçamento Participativo, é isso?) 

Alterar art. 18 para: Art. 18º As 
ações propostas deverão ser 
encaminhadas em momento 
oportuno à Comissão do 
Orçamento Participativo 
contendo. 
Alterar art. 19 "b" para: Art. 
"Tenha previsibilidade aos 
objetivos e metas do PDI 
vigente da UNIR;" 
Acrescentar no art. 19 "g": g) 
Em se tratando de 
ações/projetos de investimentos 
(obras e equipamentos) 
obrigatoriamente deverá ser 
apresentado também ao mesmo 
o impacto financeiro de 
manutenção, priorizando assim 
por projetos sustentáveis em 
sua funcionalidade futura. 

No art. 19º especificar o 
que é "qualquer 
proposta". 
No item "b" do artigo 19 
especificar se não é ao 
contrário?, estar previsto 
no PDI da instituição. 
No art. 21º No momento 
da elaboração ainda não 
se sabe qual o crédito. 
No art. 22º especificar se 
serão todas as propostas. 
Neste caso, a 
comunidade de um 
campus poderá definir a 
prioridade dos outros?   
Corrigir art. 22º, em artigo 
anterior menciona 
votação em reunião. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 
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Ao avaliar as sugestões apresentadas pelos especialistas neste tópico, 

observou-se a necessidade de adequar os artigos 18 a 22, visando melhorar a 

proposta da minuta de Resolução, de forma que seja possível sua aplicabilidade, 

exceto quanto à letra “a” do artigo 19, o qual prevê que nas propostas encaminhadas 

à Comissão do Orçamento Participativo deverá conter o nome completo, contato 

telefônico e endereço eletrônico do proponente. Entende-se que esta informação é 

importante para que seja possível fazer contato com o proponente em caso de 

dúvidas e esclarecimentos quanto a proposta apresentada. 

Quanto ao Capítulo III, SEÇÃO VII da Prestação de Contas, não houve 

sugestões para este tópico. 

Quadro 18 – Sugestões apresentadas pelos especialistas quanto ao Capítulo IV das 

Disposições Finais. 

SUGESTÕES 

Especialista 1 Especialista 2 Especialista 3 

----- 

Alterar artigos 29 e 30 para: Art. 29º A PROPLAN definirá o 
calendário com as datas iniciais e finais referentes à cada uma 
das etapas do orçamento participativo em consonância com os  
demais documentos de planejamento e execução  do orçamento 
(Proposta Orçamentária e Plano  de Ação). 
Art. 30. Os casos omissos e não disciplinados nesta Resolução 
deverão ser decididos/regulamentados pela PROPLAN, 
observada a legislação pertinente. 

----- 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas considerações dos especialistas. 

Finalizando o último tópico da minuta da Resolução, apenas um especialista 

apresentou sugestões para melhorias, as quais serão acatadas. 

Considerando todas as sugestões apresentadas pelos especialistas, a minuta 

de Resolução foi devidamente ajustada, permitindo dessa forma, a validação da 

proposta de intervenção sugerida nesta pesquisa, a qual se descreve a seguir. 
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5 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

As diferentes filosofias ilustradas tanto pela análise dos questionários 

aplicados, como pela realização do benchmarking nas universidades federais que 

adotam o orçamento participativo, emergem claramente na elaboração da proposta 

de intervenção deste estudo.  

Diante dos avanços no percurso metodológico escolhido nesta pesquisa, nas 

discussões expostas que estão ancoradas no campo dos estudos críticos sobre o 

orçamento participativo, amplamente enfatizados na perspectiva científica de autores 

como Rocha (2016), Pires (2001), Pascoal (2002), Avritzer (2005), Lüchmann (2014, 

p. 189), Gama Júnior e Bouzada (2015, p. 191), Costa (2010), na condição de um 

mecanismo que enseja o aumento da participação cidadã nas deliberações do poder 

público, proporcionando à sociedade a possibilidade de acompanhamento e 

fiscalização dos atos praticados pelos gestores. 

Nesse viés, a adoção de um mecanismo como orçamento participativo, 

conforme indicado nesta pesquisa, harmoniza com um formato de gestão pública 

que indica a transparência como um vetor preponderante. 

Assim, torna-se relevante expor a sistemática elaborada no formato de 

Resolução, para instrumentalizar o orçamento participativo na UNIR, trazendo mais 

tangibilidade a toda exposição teórica debatida nesta pesquisa, introduzindo 

elementos mais fundamentados acerca do canal de acesso a ser disponibilizado à 

comunidade acadêmica para deliberar, discutir e propor ações que julgarem 

prioritárias para atendimento, frente às demais necessidades em que estão 

suscetíveis em seu cotidiano. 

Reforça-se, ademais, que conforme interpretação de Morais (2010) a 

“operacionalidade das ações mediante a formalização de normas e procedimentos 

deve também ser considerada, na medida em que valida a fidegnidade dos dados”. 

Diante do exposto, a elaboração dessa resolução coaduna com a percepção de 

Morais, quanto a produção de instrumentos que sejam capazes de oficializar um 

procedimento, como é o caso do orçamento participativo, para que seja possível a 

construção de um processo orçamentário continuado.  

Para levar adiante essa perspectiva, com o intuito de desenvolver o 

argumento inicialmente proposto, julga-se relevante discutir os principais elementos 

inseridos na proposta de Resolução, constante no apêndice C desta dissertação, os 
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quais possibilitam visualizar, de outro ângulo, o modelo idealizado do orçamento 

participativo para a UNIR.  

A Resolução está dividida em quatro capítulos, contemplando as disposições 

preliminares, o planejamento e estruturação, o processo deliberativo e as 

disposições finais. 

No primeiro capítulo, foram estabelecidas a finalidade, conceito, objetivos da 

resolução proposta, percentual a ser destinado ao OP e a definição de comunidade 

acadêmica. A finalidade está voltada para o estabelecimento dos procedimentos do 

Orçamento Participativo (OP) na Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR).  

Definiu-se, ainda, que para elaboração da proposta orçamentária do exercício 

seguinte, a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) deverá inserir as informações 

constantes nas propostas previamente selecionadas no orçamento participativo. 

Cabe destacar que durante a aplicação do questionário aos membros do CONSAD 

da Unir, observou-se a concordância de que, com a inserção do orçamento 

participativo na UNIR, poderá haver mudanças expressivas, passíveis melhorias no 

planejamento e desenvolvimento institucional. Fato este, que culminou na indicação 

de que o processamento do orçamento participativo deve ser realizado antes da 

elaboração da proposta orçamentária, caso contrário, a participação da comunidade 

acadêmica somente ocorreria na fase de execução do orçamento e não desde o 

planejamento. 

No capítulo seguinte, procurou-se indicar a unidade responsável pela 

distribuição e o gerenciamento de créditos orçamentários que atenderão as 

demandas da comunidade acadêmica, bem como o formato de estimativa do valor a 

ser disponibilizado para aplicação no orçamento participativo. Sob a perspectiva de 

Morais (2010), cabe aos responsáveis pela área orçamentária da instituição a 

“incumbência de otimizar as práticas gerenciais que permitam a obtenção dos 

resultados em conformidade com o plano estratégico já definido”. Dessa maneira, a 

indicação da unidade responsável por gerir a parcela destinada ao orçamento 

participativo potencializa as práticas gerenciais da instituição.  

Prosseguindo, no capítulo terceiro, houve a especificação do processo 

deliberativo, detalhando quem poderá oferecer propostas e votá-las, quais os 

critérios de distribuição orçamentária. Além do mais, houve a designação das 

condições para aplicação do recurso a ser disponibilizado para o orçamento 
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participativo, permitindo a permuta de crédito entre as Unidades Gestoras de 

Recursos (UGR).  

Alves e Souza (2013) retratam que a legitimidade do instrumento participativo 

somente poderá ser concretizada, “devido à discussão popular que o envolve, pois 

os atos do poder público, como a peça orçamentária, na qual o orçamento 

participativo está inserido”, a partir do momento em que passar pela deliberação 

popular. 

Concomitante a isso, houve também o detalhamento das etapas do processo, 

com a indicação da criação de uma comissão do orçamento participativo para 

conduzir o processo desde o planejamento, acompanhamento, controle e avaliação 

do orçamento participativo da instituição. Fase seguinte, houve a descrição de como 

as propostas deverão ser apresentadas, estabelecendo critérios para ser 

considerada elegível e prazo para votação.  

Nesse contexto, Santos et al (2017) trouxeram a explicação de que o 

orçamento participativo pode ser considerado como um “instrumento que possui 

caráter educativo”, tendo em vista que oportuniza a atuação da comunidade, 

principalmente em relação aos problemas enfrentados por uma instituição, para que 

“conheça as limitações orçamentárias e os principais obstáculos burocráticos na 

realização de projetos”. Assim, a partir do momento em que a comunidade adquirir o 

conhecimento sobre a real situação, sobretudo financeira, de uma instituição, pode-

se buscar alternativas de melhorias em conjunto com gestores. 

Com base nos questionários aplicados, foi possível observar a necessidade 

de inserir a participação da comunidade acadêmica em todas as fases do orçamento 

participativo, levando em consideração desde sua formulação percorrendo o 

planejamento, a execução e prestação de contas, de modo a permitir que 

comunidade também possa deliberar, discutir e propor alternativas a fim de 

solidificar a democracia na universidade. 

Concluindo este capítulo, houve a inclusão da sistemática para prestação de 

contas anual, com a divulgação de relatório dos resultados alcançados, propostas 

executadas ou não, com as devidas justificativas. Nesse viés, entre os atores que 

pesquisam sobre a arena da participação, pode-se destacar Maschio et al (2017), 

que tratam a participação popular como um direito e um dever do cidadão 

concomitantemente. No que concerne ao direito, Maschio et al retratam que compete 

aos gestores públicos facilitarem a participação “através de realização de audiências 
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públicas, de reuniões de prestação de contas, de elaboração de informativos, entre 

outros”. Em contrapartida, relativo ao dever, salienta que compete ao cidadão 

“buscar informações nas repartições públicas, no sentido de saber se os direitos da 

coletividade estão sendo respeitados pelos gestores públicos”.  

Dada às circunstâncias, a comunidade acadêmica precisa buscar o 

entendimento de que não basta o gestor público introduzir espaços para a 

participação popular, é preciso haver envolvimento no processo deliberativo e 

acompanhamento das ações por meio da prestação de contas, bem como avaliar os 

resultados alcançados ou não, para que seja possível aprimorar as ações voltadas 

ao orçamento participativo. 

Finalmente, o último capítulo desta Resolução, dedicou-se a indicação da 

unidade responsabilidade pelo remanejamento de recurso do orçamento participativo, 

e definição do calendário das etapas do orçamento participativo, bem como a 

definição de quem irá decidir os casos omissos. 

Franquear à comunidade acadêmica o acesso às informações relativas ao 

orçamento da instituição para que seja possível intervir nas decisões do poder 

público, a fim de solidificar a participação democrática nas atividades financeira da 

UNIR, faz parte do processo de implantação do orçamento participativo, subsidiado 

a partir de experiências bem-sucedidas de outras universidades federais com 

características similares. 

Após o envio e recebimento da análise realizada pelos especialistas, quanto à 

minuta da Resolução proposta, realizou-se as alterações e ajustes sugeridos, para 

validação dos instrumentos de intervenção proposto neste estudo, o qual culminou 

na finalização  deste mecanismo, demonstrado no próximo item. 
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5.1 Minuta da Resolução  

 

Resolução nº 0xxx/CONSAD, de xx de xx de 20xx. 

  

Institui procedimentos do orçamento 

participativo no âmbito da Fundação 

Universidade Federal de Rondônia. 

 

 

O Conselho de Administração (CONSAD) da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições; 

Considerando o Regimento Interno do Conselho de Administração - CONSAD, 

aprovado pela Resolução nº. 001/CONSUN, de 24 de fevereiro de 2000; 

Considerando a metodologia de Rateio Orçamentário prevista na Resolução nº 

140/CONSAD/2015; 

Considerando a necessidade de proporcionar a participação da comunidade 

acadêmica na elaboração do orçamento; 

Considerando que a comunidade acadêmica é partícipe do compromisso 

constitucional do princípio da eficiência orçamentária; 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Esta Resolução estabelece os procedimentos do Orçamento Participativo 

(OP) no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

Parágrafo único. Para elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte, 

a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) deverá considerar as informações 

constantes nas propostas previamente aprovadas no orçamento participativo, em 

consonância ao PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional vigente da UNIR, 

cabendo à PROPLAN e aos Conselhos Superiores selecionarem as propostas que 

considerarem pertinentes e condizentes com os recursos disponibilizados à UNIR). 

Art. 2º O Orçamento Participativo na Fundação Universidade Federal de Rondônia 
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(UNIR) constitui-se em um mecanismo por meio do qual a comunidade acadêmica 

tem participação direta para realização de proposição, debate e deliberação sobre 

uma parcela do orçamento da instituição, contribuindo no planejamento, tomada de 

decisões e transparência na aplicação dos recursos públicos. 

Art. 3º O OP tem por objetivos: 

I – proporcionar à participação da comunidade acadêmica, a fim de que esta tenha 

oportunidade para aprender, se capacitar e ainda se articular para participar da 

elaboração da proposta orçamentária da UNIR e apresentar suas demandas; 

II – fortalecer a participação da comunidade acadêmica, criando oportunidades para 

que definam indicativos na elaboração da proposta orçamentária e exercitem a sua 

cidadania de forma democrática, estabelecendo um diálogo mais próximo e aberto 

com a IFES; 

III – fomentar a transparência na gestão orçamentária da universidade, por meio da 

participação da comunidade acadêmica; 

IV - materializar o direito de participação no processo decisório, possibilitando a 

propositura e seleção de propostas que julgar prioritária ao investimento, alinhando 

as políticas institucionais às necessidades e expectativas da comunidade 

acadêmica; 

V – levantar demandas e oportunidades não vislumbradas pela equipe de 

planejamento e pelos membros dos conselhos superiores da UNIR. 

Art. 4º Anualmente serão destinados para aplicação no Orçamento Participativo o 

percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos de capital recebidos pela UNIR, 

exceto os recursos advindos de emenda parlamentar para atender ações 

específicas. 

Art. 5º Considera-se, para fins desta Resolução, comunidade acadêmica: os alunos 

devidamente matriculados na Unir, professores e técnicos-administrativo 

pertencentes ao quadro da Unir. 

 

CAPÍTULO II 

Planejamento e Estruturação 

 

Art. 6º A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) em representatividade à 

Administração Superior da UNIR será a unidade responsável pela distribuição e o 

gerenciamento de créditos orçamentários que permitam atender as demandas da 
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comunidade acadêmica, que estejam em consonância com o PDI, a partir de 

critérios pré-estabelecidos, como matriz de rateio orçamentário. 

Art. 7º Os valores a serem publicados pela PROPLAN, serão definidos após a 

aprovação do Orçamento da União, pelo Congresso Nacional (a LOA) e ainda Rateio 

Orçamentário Interno da UNIR definido pela Resolução nº 140/CONSAD/2015 com 

detalhamento na Proposta Orçamentária (Plano de Ação) do exercício financeiro 

pertencente. 

Art. 8º Os valores a serem definidos anualmente para o orçamento participativo, 

poderão sofrer acréscimos ou decréscimos, conforme o reajuste das ações 

orçamentárias destinadas ao funcionamento, manutenção e infraestrutura da 

instituição, definidas pelo MEC e considerando também alterações face à cortes, 

contingenciamentos (estabelecimento de limites) ou suplementações orçamentárias 

no exercício financeiro corrente. 

Parágrafo único. Ações e projetos elencados pelos participantes do Orçamento 

Participativo e não selecionadas pela PROPLAN e Conselho Superior poderão 

figurar no orçamento e serem programados para atendimento via recursos extra-

orçamentários, oriundos de emendas parlamentares, fundações de amparo à 

pesquisa, fundações de apoio, doações, entre outros recursos. 

 

CAPÍTULO III 

Do Processo Deliberativo 

 

Art. 9º A comunidade acadêmica elegerá, dentro do valor total que anualmente for 

definido ao Orçamento Participativo, por meio de votação, os projetos que serão 

inseridos na proposta orçamentária da UNIR no ano subsequente. 

 

SEÇÃO I 

Dos Votantes 

 

Art. 10º Poderão oferecer propostas para o Orçamento Participativo e votá-las os 

servidores ativos pertencentes ao quadro funcional da UNIR, acadêmicos 

devidamente matriculados, membros dos centros acadêmicos vinculados a UNIR, 

membros do Diretório Central dos Estudantes da Unir e os membros dos conselhos 

da UNIR. 
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Art. 11º A votação ocorrerá pela internet, após a consolidação das propostas 

apresentadas pelos interessados, ocasião em que serão selecionadas as ações 

prioritárias para investimento. 

 

SEÇÃO II 

Critérios de distribuição orçamentária do orçamento participativo 

 

Art. 12º Do total de créditos a ser alocado no OP, a metodologia distributiva deverá 

ser realizada no mesmo formato estabelecido na Resolução nº 140/CONSAD/2015, 

para rateio do orçamento entre os oito campi; 

 

SEÇÃO III 

 

Da Aplicação do Recurso 

 

Art. 13º Os recursos definidos para aplicação no OP deverão ser executados dentro 

do exercício em curso, na(s) proposta(s) mais votada(s), respeitando o limite de 

crédito orçamentário disponibilizado, não sendo passível a acumulação de crédito 

para o ano seguinte, conforme previsto no princípio orçamentário da anualidade.  

 

Art. 14º Caberá aos diretores das Unidades Gestoras de Recursos (UGR) 

estabelecer mecanismos que possibilitem o encaminhamento de demandas, eleitas 

como prioritárias pelo orçamento participativo, para licitação, que tenha por objetivo 

a utilização dos créditos do orçamento participativo, observando os itens constantes 

nos Pregões Vigentes da Instituição. 

 

Art. 15º Caso a demanda encaminhada para licitação ou execução não obtenha 

sucesso ou no momento de registro ou no momento do efetivo empenho, a 

PROPLAN poderá emitir relatório parcial de atendimento que tenha por objetivo o 

encaminhamento de novas demandas por parte da UGR afetada, respeitando os 

prazos de execução orçamentária do exercício financeiro. 
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SEÇÃO IV 

Permuta de crédito entre as UGR 

 

Art. 16º Poderão as UGR, realizarem a permuta de crédito do orçamento 

participativo, ou até mesmo cederem seus créditos sem a necessidade de 

contrapartida, desde que seja aprovado em reunião específica, na qual a 

comunidade acadêmica de cada UGR por meio de seus representantes será 

consultada. 

Parágrafo único. A reunião será realizada na UGR interessada na permuta de 

crédito, com transmissão online, ocasião em que será disponibilizado um link para 

votação pela permuta ou não de crédito, a ser realizada pela internet. 

Art. 17º Após aprovação, a ata da reunião com a lista de presença e o resultado da 

votação deverá ser encaminhada à Pró-Reitoria de Planejamento, a qual realizará os 

procedimentos para a transferência do crédito. 

 

SEÇÃO V 

Das etapas 

 

Art. 18º A PROPLAN nomeará anualmente, a Comissão do Orçamento Participativo, 

responsável pelo planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das ações 

previstas no orçamento participativo da instituição.  

Parágrafo único: A comissão será composta por dois servidores de cada UGR. 

 

Art. 19º No primeiro semestre de cada ano, a comissão realizará reuniões, cursos, 

seminários, audiências e debates para capacitação, orientação e conscientização 

sobre o orçamento participativo na UNIR para a comunidade acadêmica. 

Art. 20º No segundo semestre do ano, serão realizadas assembleias participativas 

para discutir a aplicação do orçamento participativo para o exercício subsequente, 

ocasião em que a comunidade acadêmica apresentará suas propostas. 

Art. 21º As assembleias serão realizadas em cada UGR e campi, com ampla 

divulgação, com o objetivo de dar alcance a servidores e discentes dos 08 

municípios em que a instituição possui unidades. 

Art. 22º Os participantes da assembleia podem opinar sobre as propostas 

apresentadas, formular sugestões que serão recolhidas e anexadas à proposta para 
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posterior apreciação da comissão do orçamento participativo. 

Parágrafo único. Deverá ser elaborada uma ata para cada assembleia com o 

registro de todos os participantes. 

 

 

SEÇÃO VI 

Da Apresentação das Propostas 

 

Art. 23º As ações propostas deverão ser encaminhadas em momento oportuno à 

Comissão do Orçamento Participativo contendo: 

a) Nome completo, contato telefônico e endereço eletrônico do proponente; 

b) Nota explicativa do projeto/ação e justificativa; 

c) Estimativa orçamentária. 

Art. 24º Terá preferência para ser elegível a proposta que reúna, cumulativamente, 

os seguintes requisitos: 

a) Seja voltada para a atividade fim da instituição (ensino, pesquisa e extensão); 

b) Tenha previsibilidade aos objetivos e metas do PDI vigente da UNIR; 

c) Não esteja contemplada no plano de ação da instituição; 

d) Não exceda o montante definido para as ações do orçamento participativo; 

e) Seja passível de execução dentro do exercício para o qual foi proposto; 

f) Não configure pedido de apoio à projetos particulares;  

g) Em se tratando de ações/projetos de investimentos (obras e equipamentos) 

obrigatoriamente deverá ser apresentado o impacto financeiro de manutenção, 

priorizando assim, por projetos que sejam financeiramente sustentáveis em sua 

funcionalidade futura. 

Art. 25º As propostas que forem apresentadas em desacordo com os artigos 18 e 19 

serão desclassificadas. A “Comissão do Orçamento Participativo” realizará a 

avaliação das propostas apresentadas e disponibilizará um relatório consolidado por 

UGR/campus para votação. 

Art. 26º Deverá ser observado, nas propostas apresentadas, o valor limite de crédito 

orçamentário disponibilizado para o orçamento participativo, conforme estabelecido 

nos artigos 4º e 7º desta resolução. 

Art. 27º As propostas ficarão disponíveis para votação no período de 15 (quinze) 

dias. A votação será realizada exclusivamente de forma online, devendo a instituição 
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disponibilizar em todos os campi, locais com computadores e acesso à internet para 

a comunidade acadêmica poder votar. 

Parágrafo único. As propostas serão separadas por campi, o interessado em votar 

deverá se cadastrar no link disponibilizado, por meio de login e senha. No caso de 

acadêmicos e servidores da UNIR, estes somente poderão votar nas propostas 

pertinentes ao campus ao qual estão vinculados. Será permitido apenas um voto por 

pessoa, não sendo possível, votar em mais de uma proposta. 

Art. 28º A(s) proposta(s) com maior número de votos será(ão) selecionada(s) para 

inserção no orçamento participativo. Serão selecionadas propostas até atingir o 

limite orçamentário disponibilizado para o orçamento participativo. 

Art. 29º Compete ao diretor de cada UGR/campus adotar os procedimentos 

necessários visando o encaminhamento de demandas para licitação, para atender a 

proposta selecionada. 

Art. 30º Trimestralmente serão emitidos boletins a respeito do andamento 

processual para aquisição de bens e serviços, a serem divulgados pela Comissão do 

Orçamento Participativo.  

 

SEÇÃO VII 

Da Prestação de Contas 

 

Art. 31º Ao término de cada exercício, a Comissão do Orçamento Participativo 

emitirá relatório dos resultados alcançados, propostas executadas ou não, com as 

devidas justificativas.  

Art. 32º Serão realizadas assembleias, para prestação de contas do orçamento 

participativo, objetivando a discussão, identificação e exposição das dificuldades 

enfrentadas no processo, pontos para melhoria e planejamento do próximo exercício. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 33º A PROPLAN poderá remanejar o recurso do orçamento participativo, caso o 

projeto contemplado não esteja em fase de licitação com edital publicado até o 

término do mês de setembro de cada exercício. 

Art. 34º A PROPLAN definirá o calendário com as datas iniciais e finais referentes a 
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cada uma das etapas do orçamento participativo, em consonância com os demais 

documentos de planejamento e execução do orçamento (Proposta Orçamentária e 

Plano de Ação), devendo, prioritariamente, realizar a primeira durante o primeiro 

semestre de cada exercício. 

Art. 35º Os casos omissos e não disciplinados nesta Resolução deverão ser 

regulamentados pela PROPLAN, observada a legislação pertinente. 

Art. 36º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro XXXXX 

Presidente 

 

Com base na Resolução elaborada como proposta de intervenção, no 

próximo capítulo, define-se a contribuição tecnológica/social desta pesquisa.  
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6 CONTRIBUIÇÃO TECNOLÓGICA/SOCIAL 

 

A partir do percurso teórico exposto até o presente momento, não restam 

dúvidas de que a estratégia escolhida do orçamento participativo pode eliminar as 

lacunas existentes entre a comunidade acadêmica e a universidade. 

Nesta visão, Kazmierczak e Alves (2013, p. 432) defendem que “a 

participação direta da população na eleição das necessidades que a cercam na 

gestão do dinheiro público, por meio da gestão participativa”, permite que o sujeito 

“tenha uma estreita relação com o Estado e contribua para um ativismo político, no 

qual o cidadão passa a ser protagonista da sociedade que deseja formar, decidindo 

pelos benefícios e impactos das decisões na atual e nas futuras gerações”. 

Sendo orçamento participativo uma forma direta de democracia, como já 

exposto anteriormente nessa pesquisa com embasamento em uma variedade de 

autores renomados, essa prática pode fortalecer os canais de comunicação ao 

permitir a interação e aproximação entre a instituição e a comunidade acadêmica. 

Essa pesquisa também foi desenvolvida no intuito de contribuir para o estudo 

sobre processos deliberativos, em particular, no âmbito das universidades federais, 

de forma que essa prática também possa ser adotada por outras instituições do 

mesmo segmento. 

Na defesa desses argumentos, a implantação do orçamento participativo na 

universidade, por outro lado, pode favorecer a transparência nos atos da gestão 

pública, por meio da interferência pela participação popular nos arranjos 

institucionais preestabelecidos. 

Além disso, proporcionar a comunidade acadêmica ampliação do 

conhecimento sobre a própria universidade, principalmente, em relação à elaboração 

e execução do orçamento, de forma que seja possível elevar a compreensão sobre 

as limitações da instituição quanto à necessidade de investimentos e a escassez de 

recursos. 

No tocante a isso, Kazmierczak e Alves (2013, p. 432) ressaltam que a 

inclusão do orçamento participativo em uma instituição viabilizar o engrandecimento 

da “efetividade em decisões de inclusão social por intermédio de debates e opiniões”, 

tendo em vista que o envolvimento de um público heterogêneo, no caso da 

universidade, sendo os alunos, técnicos administrativos, professores, gestores e 

demais stakeholders, sem exclusões, possibilita que “a destinação do orçamento 
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ocorra conforme a vontade da maioria da população sem, no entanto, excluir a 

minoria do debate”. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Frente às reflexões realizadas nesse estudo, evidenciou-se uma relação 

positiva quanto à implantação do orçamento participativo em uma universidade 

federal e a ampliação do leque de participação da comunidade acadêmica no 

gerenciamento dos recursos públicos. 

A pesquisa baseou-se na experiência vivenciada em outras universidades 

federais que já adotam essa prática, para elaboração de um modelo adaptado à 

realidade da instituição em que se propõe a adoção do orçamento participativo como 

forma de concretizar a democracia e a prática deliberativa dentro da institucional.  

Fundamentado nesse estudo, acredita-se que com a implantação do 

orçamento participativo seja possível preencher as lacunas e estreitar os laços entre 

a comunidade acadêmica e a entidade pública, colaborando para a concretização de 

um processo deliberativo que proporcione o alcance de resultados favoráveis tanto 

para quem está na gestão quanto para a comunidade em si. 

Estima-se que com a institucionalização dessa prática, por intermédio de uma 

normativa (Resolução), seja possível viabilizar o fomento da transparência e da 

publicidade nos atos praticados pela iniciativa pública, fortalecendo os canais de 

comunicação disponíveis para a comunidade acadêmica, aumentando a eficiência 

no atendimento das demandas inerentes de cada segmento dentro da instituição. 

Por sua vez, a perspectiva é que com a introdução do orçamento participativo 

na UNIR, seja estimulado o processo de educação da comunidade acadêmica, 

voltada para o planejamento, execução e acompanhamento orçamentário, de modo 

que haja um nivelamento quanto ao conhecimento do orçamento da instituição, bem 

como sua necessidade e limitações de recurso para manutenção e investimento. 

No que tange às limitações e dificuldades desse estudo, pode-se destacar o 

recebimento das respostas dos questionários que são aplicados. Embora se tenha 

entrado em contato com os inquiridos, observa-se que uma parcela significativa se 

abstém em apresentar as respostas, o que impossibilidade ampliar a robustez do 

resultado da pesquisa. Além disso, merece especial destaque a implicação da 

pesquisa documental: não basta buscar o referencial teórico a partir da pesquisa 

realizada por outros estudiosos, faz-se necessário verificar se o que foi apontado na 

época da pesquisa, ainda continua sendo aplicado. Como foi o caso do orçamento 

participativo na UTFPR, onde a partir da pesquisa documental identificou-se que a 
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instituição adotava esta prática em meados de 2017, porém, quando consultada em 

2018, informou que a nova gestão da instituição não deu continuidade a esta prática. 

Cabe ressaltar algumas concepções que merecem ter os estudos 

aprofundados no futuro, no intuito de elevar a seara sobre a temática do orçamento 

participativo, principalmente, voltado para sua aplicação nas universidades públicas 

federais. Entre essas concepções, destacam-se o estudo sobre o resultado do 

compartilhamento do conhecimento sobre o orçamento da instituição; identificar a 

percepção da comunidade acadêmica, sobre o orçamento participativo, após sua 

implantação nas universidades; e verificar as melhorias no planejamento institucional 

após a adoção do orçamento participativo. 

Observa-se, além do mais, que embora haja a ampliação dos espaços para 

participação e inserção da comunidade acadêmica na tomada de decisão, voltada 

para o planejamento do orçamento institucional, isto por si só, não é suficiente. A 

comunidade precisa ter consciência de que sua participação é fundamental para o 

desenvolvimento do orçamento participativo e aprimoramento da prática deliberativa 

na universidade. 

Diante de um cenário que tem imposto às universidades o contingenciamento 

orçamentário, bem como o emprego de artifícios que visem à redução de gastos, a 

implantação de mecanismos que facilitem o gerenciamento dos recursos de forma 

mais eficiente, colabora para o aprimoramento de melhorias na administração 

pública. Aproximar a comunidade acadêmica do processo decisório pode trazer 

mudanças significativas no comportamento dos gestores públicos, com a mudança 

de hábitos e a busca por alternativas paliativas que possam atender os anseios da 

coletividade. 

No decorrer desta pesquisa, também foi possível observar que o gestor da 

universidade, em virtude da restrição orçamentária, precisa adequar às 

necessidades institucionais com base na realidade dos recursos orçamentários 

disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC). Este cenário tem exigido ao 

gestor, mudanças de hábitos no tratamento dos recursos recebidos, buscando a 

otimização em sua aplicação. 

Em resposta ao questionamento inicial proposto nessa pesquisa, levando em 

consideração os dados apresentados no diagnóstico da situação-problema, pode-se 

dizer que o modelo atualmente utilizado para distribuição e aprovação da proposta 

de execução orçamentária dentro da Fundação Universidade Federal de Rondônia 
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tem suprimido a comunidade acadêmica da participação e aspira por novos padrões 

de inclusão e transparência. 

Diante do exposto, como produto desta pesquisa, foi possível apresentar uma 

proposta de normativa em forma de Resolução, detalhando todo o processo de 

implantação do orçamento participativo na Fundação Universidade Federal de 

Rondônia. Esse modelo proporcionará que a comunidade acadêmica possa 

compreender o funcionamento do orçamento da instituição, bem como tomar 

decisões, por meio da votação, de propostas para serem implantadas. Esta 

ferramenta deixa clara a ideia de que não basta realizar o investimento, é preciso 

acompanhar a aplicação e os resultados advindos, por meio da transparência e da 

prestação de contas. 

O estabelecimento de um procedimento normativo (Resolução) visa 

concatenar as tarefas dos sujeitos envolvidos no processo deliberativo, viabilizando 

aos partícipes a apresentação de propostas, a votação, o acompanhamento e a 

avaliação dos resultados. As ações adotadas em um exercício, caso concretizadas, 

poderão apresentar fortes reflexos no desenvolvimento institucional, principalmente 

quanto à conscientização acerca importância na participação na gestão da 

universidade. 

O presente estudo permitiu concluir que não existe uma “receita” pronta para 

implantação da prática do orçamento participativo em uma universidade, de fato, 

existem formas variadas para sua estruturação, cabendo à entidade adaptá-lo a sua 

realidade. Conforme demonstrado amplamente no referencial teórico, como este 

instrumento possui características democráticas, é passível de alteração, podendo 

ajustar-se a partir das experiências vivenciadas no decorrer do tempo, baseado nas 

discussões e tratativas realizadas durante seu processamento. 
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9 APÊNDICES 

 
 
APÊNDICE A: Questionário aplicado aos membros do CONSAD 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO PROFISSIONAL EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL (PROFIAP) 

 
 

Mestranda: Verônica Rocha Dias 

Orientador: Prof. Dr. Jonas Cardoso 

Data: 29/08/2018 

  

Questionário para coletada de dados 

 

 Este questionário tem o objetivo verificar a percepção dos conselheiros 

do CONSAD da UNIR quanto a importância da participação da comunidade 

acadêmica no processo deliberativo de elaboração da proposta orçamentária. Estas 

informações servirão de insumos, para a elaboração de uma dissertação. 

 

Dados do entrevistado 

Instituição: _________________________________________________________ 

Cargo/Função: ______________________________________________________ 

 

1) Há necessidade da UNIR criar condições e mecanismos que viabilizem a 
participação da comunidade acadêmica no processo deliberativo de elaboração do 
orçamento da instituição. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
 
2) É importante a participação da comunidade acadêmica na fiscalização e 
monitoramento na elaboração e execução do orçamento da UNIR. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
3) A comunidade acadêmica poderia se sentir mais satisfeita, caso pudesse inserir 
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demandas no orçamento da instituição. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
 
4) A comunidade acadêmica sabe apresentar propostas aos seus representantes no 
CONSAD e acompanhar a deliberação dos mesmos junto aos projetos propostos. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
 
5) É importante que a UNIR promova a ampliação do conhecimento da comunidade 
acadêmica sobre a universidade e suas limitações financeiras quanto aos 
investimento e a escassez de recursos. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
 
6) O atual modelo de elaboração da proposta orçamentária da UNIR não 
proporciona a participação da comunidade acadêmica. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
 
7) A ampliação do compartilhamento de informações sobre a elaboração do 
orçamento da instituição e sua execução com a comunidade acadêmica, pode 
proporcionar mais transparência nos atos praticados pelos gestores. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
 
8) É possível incluir o Orçamento Participativo na UNIR objetivando a participação 
da comunidade acadêmica nas deliberações sobre o orçamento da instituição. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
 
9) Com a inclusão do Orçamento Participativo na UNIR, pode haver uma maior 
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aproximação da comunidade acadêmica com os gestores. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
10) É relevante a realização de reunião ou campanhas de orientação, com a 
comunidade acadêmica, para sensibilização quanto à importância de sua 
participação no processo deliberativo do orçamento da UNIR. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 

 

11) Poderia haver resistência por parte dos gestores quanto à participação da 
comunidade acadêmica no processo deliberativo de elaboração da proposta 
orçamentária. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
 
12) Com a inclusão do Orçamento Participativo na UNIR, poderão haver mudanças 
significativas que proporcionariam melhorias no planejamento e desenvolvimento 
institucional. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
 
13) Com a inclusão do Orçamento Participativo na UNIR, haveria ampliação do 
espaço deliberativo dentro da instituição, promovendo uma avanço na participação 
da comunidade acadêmica de forma democrática. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 
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APÊNDICE B: Questionário aplicado aos representantes das universidades 

federais brasileiras que adotam o orçamento participativo 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO – MESTRADO PROFISSIONAL EM 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM REDE NACIONAL (PROFIAP) 

 
 

Mestranda: Verônica Rocha Dias 

Orientador: Prof. Dr. Jonas Cardoso 

Data: 29/08/2018 

  

Questionário para coletada de dados 

 

 Este questionário tem o objetivo verificar se houve mudança 

significativa com a implantação do Orçamento Participativo (OP) nas universidades; 

identificar os elementos delimitadores na sua implementação, além de verificar se 

existe a participação efetiva da sociedade na votação do OP. Estas informações 

servirão de insumos, para a elaboração de uma dissertação. 

 

Dados do entrevistado 

Nome: _____________________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________________ 

Cargo/Função: ______________________________________________________ 

 
1) Há quanto tempo o Orçamento Participativo foi implantado na instituição? 
 
(   ) Até 2 ano 
(   ) 2 ano a 3 anos 
(   ) 3 ano a 4 anos 
(   ) 4 ano a 5 anos 
(   ) Acima de 5 anos 
 
2) Após a implantação do Orçamento Participativo na instituição, houve 
ampliação da participação da comunidade acadêmica no processo deliberativo. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 
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3) Após a implantação do Orçamento Participativo na instituição, foi possível 
perceber ampliação da transparência dos atos institucionais. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
4) Houve um estreitamento de laços, aproximando a comunidade acadêmica dos 
gestores. 

 
Concordo 

Totalmente Concordo 
Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
5) Houve aumento na satisfação, por parte da comunidade acadêmica, após ter 
sua demanda inserida no orçamento da instituição. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
6) Foi possível observar o fortalecimento dos canais de comunicação entre a 
instituição e a comunidade acadêmica. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
7) Houve ampliação do conhecimento da comunidade acadêmica, sobre a 
universidade e suas limitações financeiras quanto a investimentos e a escassez de 
recursos. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
8) Houve ampliação do compartilhamento de informações sobre a elaboração do 
orçamento da instituição e sua execução. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
9) Houve dificuldade em reunir a comunidade para participar do processo 
deliberativo. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 
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10) Houve dificuldade em aceitar as demandas propostas pela falta de 
conhecimento sobre o orçamento da instituição por parte da comunidade acadêmica. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
11) Houve dificuldade em executar as demandas inseridas no orçamento 
participativo por causa de restrições orçamentárias realizadas pelo governo federal. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
12) Houve dificuldade em aceitar as demandas propostas pela comunidade 
acadêmica. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
13) Houve resistência por parte dos gestores quanto ao atendimento da demanda 
requerida pela comunidade acadêmica. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
14) Houve dificuldade na realização das deliberações sobre o orçamento 
participativo por falta de interesse da comunidade acadêmica em participar. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
15) Houve dificuldade em divulgar, dentro da instituição, as reuniões para 
deliberação do orçamento participativo. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
16) Existe efetiva participação da comunidade acadêmica nas deliberações sobre 
o orçamento da instituição. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 
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17) Após o encerramento do exercício, é realizada a prestação de contas à 
comunidade acadêmica sobre as ações executadas ou não que foram inseridas no 
orçamento participativo. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
18) Existe a fiscalização e monitoramento da execução do orçamento e das 
propostas aprovadas no orçamento participativo. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 
19) A instituição realiza alguma atividade educativa (treinamento, curso, oficinas) 
para explicar como funciona seu orçamento. 
 

Concordo 
Totalmente 

Concordo Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo Discordo 
Totalmente 

     
 
20) São realizadas reuniões ou campanhas de orientação, com a comunidade 
acadêmica, para sensibilização quanto a importância de sua participação no 
processo deliberativo do orçamento participativo. 
 

Concordo 
Totalmente Concordo 

Nem concordo 
Nem discordo Discordo 

Discordo 
Totalmente 

     
 

21) Quantas pessoas participam do processo deliberativo do orçamento 
participativo na instituição. 
 
(   ) de 001 a 100  
(   ) de 101 a 200 
(   ) de 201 a 300 
(   ) de 301 a 500 
(   ) acima de 500 
 

 
Para as questões a seguir, poderão ser marcadas mais de uma resposta. 
 
22) Quem participa do processo deliberativo do Orçamento Participativo na 
universidade. 
 
(   ) Alunos  
(   ) Professores  
(   ) Gestores  
(   ) Técnicos-administrativo  
(   ) Outros __________________________________________________________  
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23) Quais os principais meios de comunicação para divulgação das reuniões para 
deliberação do orçamento participativo. 
 
(   ) Panfletagem, cartaz, avisos em mural  
(   ) Mídias sociais (site institucional, facebook, twitter, instagram, etc)  
(   ) Televisão   
(   ) Jornal  
(   ) Outros __________________________________________________________  

 
24) Quem realiza a fiscalização e monitoramento da execução do orçamento e 
das propostas aprovadas no orçamento participativo. 
 
(   ) Alunos  
(   ) Professores  
(   ) Técnicos-administrativo 
(   ) Não há  
(   ) Outros __________________________________________________________  

 
25) Quais são os meios utilizados para realização do processo deliberativo do 
orçamento participativo. 

 
(   ) Reuniões  
(   ) Seminários, Whorkshop  
(   ) Aplicação de questionários  
(   ) Pesquisa de opinião  
(   ) Outros __________________________________________________________  
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APÊNDICE C: Proposta de Resolução 

 
Governo Federal 

Ministério da Educação 
Fundação Universidade Federal de Rondônia 

 
 
Resolução nº 0xxx/CONSAD, de xx de xx de 20xx. 

  
Institui procedimentos do orçamento 
participativo no âmbito da Fundação 
Universidade Federal de Rondônia. 

 
 
O Conselho de Administração (CONSAD) da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), no uso de suas atribuições; 

Considerando o Regimento Interno do Conselho de Administração - CONSAD, 

aprovado pela Resolução nº. 001/CONSUN, de 24 de fevereiro de 2000; 

Considerando a metodologia de Rateio Orçamentário prevista na Resolução nº 

140/CONSAD/2015; 

Considerando a necessidade de proporcionar a participação da comunidade 

acadêmica na elaboração do orçamento; 

Considerando que a comunidade acadêmica é partícipe do compromisso 

constitucional do princípio da eficiência orçamentária; 

 

 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Esta Resolução estabelece os procedimentos do Orçamento Participativo 

(OP) no âmbito da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 

Parágrafo único. Para elaboração da proposta orçamentária do exercício seguinte, 

a Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) deverá considerar as informações 

constantes nas propostas previamente aprovadas no orçamento participativo, em 
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consonância ao PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional vigente da UNIR, 

cabendo à PROPLAN e aos Conselhos Superiores selecionarem as propostas que 

considerarem pertinentes e condizentes com os recursos disponibilizados à UNIR). 

 

Art. 2º O Orçamento Participativo na Fundação Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR) constitui-se em um mecanismo por meio do qual a comunidade acadêmica 

tem participação direta para realização de proposição, debate e deliberação sobre 

uma parcela do orçamento da instituição, contribuindo no planejamento, tomada de 

decisões e transparência na aplicação dos recursos públicos. 

 

Art. 3º O OP tem por objetivos: 

 

I – proporcionar à participação da comunidade acadêmica, a fim de que esta tenha 

oportunidade para aprender, se capacitar e ainda se articular para participar da 

elaboração da proposta orçamentária da UNIR e apresentar suas demandas; 

II – fortalecer a participação da comunidade acadêmica, criando oportunidades para 

que definam indicativos na elaboração da proposta orçamentária e exercitem a sua 

cidadania de forma democrática, estabelecendo um diálogo mais próximo e aberto 

com a IFES; 

III – fomentar a transparência na gestão orçamentária da universidade, por meio da 

participação da comunidade acadêmica; 

IV - Materializar o direito de participação no processo decisório, possibilitando a 

propositura e seleção de propostas que julgar prioritária ao investimento, alinhando 

as políticas institucionais às necessidades e expectativas da comunidade 

acadêmica; 

V – levantar demandas e oportunidades não vislumbradas pela equipe de 

planejamento e pelos membros dos conselhos superiores da UNIR. 

 

Art. 4º Anualmente serão destinados para aplicação no Orçamento Participativo o 

percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos de capital recebidos pela UNIR, 

exceto os recursos advindos de emenda parlamentar para atender ações 

específicas. 

 

Art. 5º Considera-se, para fins desta Resolução, comunidade acadêmica os alunos 
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devidamente matriculados na Unir, professores e técnicos-administrativo 

pertencentes ao quadro da Unir. 

 

CAPÍTULO II 

Planejamento e Estruturação 

 

Art. 6º A Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN) em representatividade à 

Administração Superior da UNIR será a unidade responsável pela distribuição e o 

gerenciamento de créditos orçamentários que permitam atender as demandas da 

comunidade acadêmica, que estejam em consonância com o PDI, a partir de 

critérios pré-estabelecidos, como matriz de rateio orçamentário. 

 

Art. 7º Os valores a serem publicados pela PROPLAN, serão definidos após a 

aprovação do Orçamento da União, pelo Congresso Nacional (a LOA) e ainda Rateio 

Orçamentário Interno da UNIR definido pela Resolução nº 140/CONSAD/2015 com 

detalhamento na Proposta Orçamentária (Plano de Ação) do exercício financeiro 

pertencente. 

 

Art. 8º Os valores a serem definidos anualmente para o orçamento participativo, 

poderão sofrer acréscimos ou decréscimos, conforme o reajuste das ações 

orçamentárias destinadas ao funcionamento, manutenção e infraestrutura da 

instituição, definidas pelo MEC e considerando também alterações face à cortes, 

contingenciamentos (estabelecimento de limites) ou suplementações orçamentárias 

no exercício financeiro corrente. 

 

Parágrafo único. Ações e projetos elencados pelos participantes do Orçamento 

Participativo e não selecionadas pela PROPLAN e Conselho Superior poderão 

figurar no orçamento e serem programados para atendimento via recursos extra-

orçamentários, oriundos de emendas parlamentares, fundações de amparo à 

pesquisa, fundações de apoio, doações, entre outros recursos. 

 

 

CAPÍTULO III 

Do Processo Deliberativo 
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Art. 9º A comunidade acadêmica elegerá, dentro do valor total que anualmente for 

definido ao Orçamento Participativo, por meio de votação, os projetos que serão 

inseridos na proposta orçamentária da UNIR no ano subsequente. 

 

SEÇÃO I 

Dos Votantes 

 

Art. 10º Poderão oferecer propostas para o Orçamento Participativo e votá-las os 

servidores ativos pertencentes ao quadro funcional da UNIR, acadêmicos 

devidamente matriculados, membros dos centros acadêmicos vinculados a UNIR, 

membros do Diretório Central dos Estudantes da Unir e os membros dos conselhos 

da UNIR. 

 

Art. 11º A votação ocorrerá pela internet, após a consolidação das propostas 

apresentadas pelos interessados, ocasião em que serão selecionadas as ações 

prioritárias para investimento. 

 

 

SEÇÃO II 

Critérios de distribuição orçamentária do orçamento participativo 

 

Art. 12º Do total de créditos a ser alocado no OP, a metodologia distributiva deverá 

ser realizada no mesmo formato estabelecido na Resolução nº 140/CONSAD/2015, 

para rateio do orçamento entre os oito campi; 

 

SEÇÃO III 

Da Aplicação do Recurso 

 

Art. 13º Os recursos definidos para aplicação no OP deverão ser executados dentro 

do exercício em curso, na(s) proposta(s) mais votada(s), respeitando o limite de 

crédito orçamentário disponibilizado, não sendo passível a acumulação de crédito 

para o ano seguinte, conforme previsto no princípio orçamentário da anualidade.  
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Art. 14º Caberá aos diretores das Unidades Gestoras de Recursos (UGR’s) 

estabelecer mecanismos que possibilitem o encaminhamento de demandas, eleitas 

como prioritárias pelo orçamento participativo, para licitação, que tenha por objetivo 

a utilização dos créditos do orçamento participativo, observando os itens constantes 

nos Pregões Vigentes da Instituição. 

 

Art. 15º Caso a demanda encaminhada para licitação ou execução não obtenha 

sucesso ou no momento de registro ou no momento do efetivo empenho, a 

PROPLAN poderá emitir relatório parcial de atendimento que tenha por objetivo o 

encaminhamento de novas demandas por parte da UGR afetada, respeitando os 

prazos de execução orçamentária do exercício financeiro. 

 

SEÇÃO IV 

Permuta de crédito entre as UGR’S 

 

Art. 16º Poderão as UGR’S, realizarem a permuta de crédito do orçamento 

participativo, ou até mesmo cederem seus créditos sem a necessidade de 

contrapartida, desde que seja aprovado em reunião específica, na qual a 

comunidade acadêmica de cada UGR por meio de seus representantes será 

consultada. 

 

Parágrafo único. A reunião será realizada na UGR interessada na permuta de 

crédito, com transmissão online, ocasião em que será disponibilizado um link para 

votação pela permuta ou não de crédito, a ser realizada pela internet. 

 

Art. 17º Após aprovação, a ata da reunião com a lista de presença e o resultado da 

votação deverá ser encaminhada à Pró-Reitoria de Planejamento, a qual realizará os 

procedimentos para a transferência do crédito. 

 

SEÇÃO V 

Das etapas 

 

Art. 18º A PROPLAN nomeará anualmente, a Comissão do Orçamento Participativo, 

responsável pelo planejamento, acompanhamento, controle e avaliação das ações 
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previstas no orçamento participativo da instituição.  

 

Parágrafo único: A comissão será composta por dois servidores de cada UGR. 

 

Art. 19º No primeiro semestre de cada ano, a comissão realizará reuniões, cursos, 

seminários, audiências e debates para capacitação, orientação e conscientização 

sobre o orçamento participativo na UNIR para a comunidade acadêmica. 

 

Art. 20º No segundo semestre do ano, serão realizadas assembleias participativas 

para discutir a aplicação do orçamento participativo para o exercício subsequente, 

ocasião em que a comunidade acadêmica apresentará suas propostas. 

 

Art. 21º As assembleias serão realizadas em cada UGR e campi, com ampla 

divulgação, com o objetivo de dar alcance a servidores e discentes dos 08 

municípios em que a instituição possui unidades. 

 

Art. 22º Os participantes da assembleia podem opinar sobre as propostas 

apresentadas, formular sugestões que serão recolhidas e anexadas à proposta para 

posterior apreciação da comissão do orçamento participativo. 

 

Parágrafo único. Deverá ser elaborada uma ata para cada assembleia com o 

registro de todos os participantes. 

 

SEÇÃO VI 

Da Apresentação das Propostas 

 

Art. 23º As ações propostas deverão ser encaminhadas em momento oportuno à 

Comissão do Orçamento Participativo contendo: 

 

a) Nome completo, contato telefônico e endereço eletrônico do proponente; 

b) Nota explicativa do projeto/ação e justificativa; 

c) Estimativa orçamentária. 

 

Art. 24º Terá preferência para ser elegível a proposta que reúna, cumulativamente, 
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os seguintes requisitos: 

 

a) Seja voltada para a atividade fim da instituição (ensino, pesquisa e extensão); 

b) Tenha previsibilidade aos objetivos e metas do PDI vigente da UNIR; 

c) Não esteja contemplada no plano de ação da instituição; 

d) Não exceda o montante definido para as ações do orçamento participativo; 

e) Seja passível de execução dentro do exercício para o qual foi proposto; 

f) Não configure pedido de apoio à projetos particulares;  

g) Em se tratando de ações/projetos de investimentos (obras e equipamentos) 

obrigatoriamente deverá ser apresentado o impacto financeiro de manutenção, 

priorizando assim, por projetos que sejam financeiramente sustentáveis em sua 

funcionalidade futura. 

 

Art. 25º As propostas que forem apresentadas em desacordo com os artigos 18 e 19 

serão desclassificadas. A “Comissão do Orçamento Participativo” realizará a 

avaliação das propostas apresentadas e disponibilizará um relatório consolidado por 

UGR/campus para votação. 

 

Art. 26º Deverá ser observado, nas propostas apresentadas, o valor limite de crédito 

orçamentário disponibilizado para o orçamento participativo, conforme estabelecido 

nos artigos 4º e 7º desta resolução. 

 

Art. 27º As propostas ficarão disponíveis para votação no período de 15 (quinze) 

dias. A votação será realizada exclusivamente de forma online, devendo a instituição 

disponibilizar em todos os campi, locais com computadores e acesso à internet para 

a comunidade acadêmica poder votar. 

 

Parágrafo único. As propostas serão separadas por campi, o interessado em votar 

deverá se cadastrar no link disponibilizado, por meio de login e senha. No caso de 

acadêmicos e servidores da UNIR, estes somente poderão votar nas propostas 

pertinentes ao campus ao qual estão vinculados. Será permitido apenas um voto por 

pessoa, não sendo possível, votar em mais de uma proposta. 

 

Art. 28º A(s) proposta(s) com maior número de votos será(ão) selecionada(s) para 
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inserção no orçamento participativo. Serão selecionadas propostas até atingir o 

limite orçamentário disponibilizado para o orçamento participativo. 

 

Art. 29º Compete ao diretor de cada UGR/campus adotar os procedimentos 

necessários visando o encaminhamento de demandas para licitação, para atender a 

proposta selecionada. 

 

Art. 30º Trimestralmente serão emitidos boletins a respeito do andamento 

processual para aquisição de bens e serviços, a serem divulgados pela Comissão do 

Orçamento Participativo.  

 

 

SEÇÃO VII 

Da Prestação de Contas 

 

Art. 31º Ao término de cada exercício, a Comissão do Orçamento Participativo 

emitirá relatório dos resultados alcançados, propostas executadas ou não, com as 

devidas justificativas.  

 

Art. 32º Serão realizadas assembleias, para prestação de contas do orçamento 

participativo, objetivando a discussão, identificação e exposição das dificuldades 

enfrentadas no processo, pontos para melhoria e planejamento do próximo exercício. 

 

CAPÍTULO IV 

Das Disposições Finais 

 

Art. 33º A PROPLAN poderá remanejar o recurso do orçamento participativo, caso o 

projeto contemplado não esteja em fase de licitação com edital publicado até o 

término do mês de setembro de cada exercício. 

 

Art. 34º A PROPLAN definirá o calendário com as datas iniciais e finais referentes à 

cada uma das etapas do orçamento participativo, em consonância com os demais 

documentos de planejamento e execução do orçamento (Proposta Orçamentária e 

Plano de Ação), devendo, prioritariamente, realizar a primeira durante o primeiro 
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semestre de cada exercício. 

 

Art. 35º Os casos omissos e não disciplinados nesta Resolução deverão ser 

regulamentados pela PROPLAN, observada a legislação pertinente. 

 

Art. 36º  Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro XXXXX 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 


