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gastos com a educação superior 
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 O MEC possui 63 universidades; 

 37 hospitais universitários; 

 Em 2016, isso representava cerca de 1,2 milhões 

de alunos; 

 um orçamento de cerca de R$ 46,2 bilhões.  

 caras para o contribuinte 

 Sofrerem de prolongada asfixia orçamentária e 

financeira 
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 A presente Nota Técnica pretende construir uma 
metodologia de apuração do valor gasto pelo 
MEC com as universidades federais em uma 
perspectiva gerencial. 

 Fornecer subsídios para que gestores do 
executivo possam refletir sobre a 
sustentabilidade. 

 Assim, pretende-se não só dar transparência aos 
gastos do MEC com a rede federal mas também 
discutir como diferentes despesas contribuem 
para o gasto total do Ministério com a rede 
federal.  

 

 



Metodologia 
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 Corbucci (2000) e Maciel (2012). 

 Valores liquidados. 

 Gastos com hospitais e aposentadorias. 

 Para o computo dos alunos, foi considerado o 

período de 2009 a 2016. 

 Para as despesas totais liquidadas, considerou-

se o período de 2009 a 2017. 

 

 

 

 

 



Classificação da Despesas: Desmembramento 

do OCC  
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 Benefícios a Servidores (inclui destaques recebidos)  

 OCC (exceto Receita Própria, Assistência Estudantil 

e REUNI)  

 Residência Médica  

 Assistência Estudantil (Exceto Receita Própria) (Inclui 

destaques recebidos)  

 REUNI e Emendas (inclui destaques recebidos da 

Direta)  

 PARFOR 

 REUF e Emendas Hospitais  

 



CONSIDERAÇÕES SOBRE O CÔMPUTO 

DOS ALUNOS 
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Os alunos foram computados sem ponderação; 

 sendo apresentadas séries históricas separadas 
por:  
 Graduação Presencial,  

 Graduação EAD,  

 Mestrado,  

 Mestrado Profissional e  

 Doutorado 

 Os alunos das escolas técnicas e agrícolas não 
foram computados nos cálculos de custo por 
aluno. 
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