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MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 
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MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 2019 

— Matriz OCC: Valor de referência (3.062) | equalização; 
— IFES novas, novíssimas e supernovas; 

— Reuni: Valor de referência (781); piso 2,0 milhões | equalização; 

— Pnaes: Valor de referência  Loa 2018; reajuste 9%; alocação adicional nas 

IFES supernovas | alocações pontuais; 
— Condetuf: reajuste global 18,5 milhões; 

— Hvets: reajuste global de 1,2 milhão; 

— Condicap: reajuste global de 1,5 milhão; 

— Promissaes, IsF e Incluir: mantidos valores de 2018; 

— Investimento: distribuição de 187,5 milhões pelo coeficiente da matriz; piso de 

1,5 milhão; 
— Projetos especiais: navios Ciências do Mar, IFES novíssimas, campus criados 

em 2018. 

 



04 

APRIMORAMENTO MATRIZ ORÇAMENTÁRIA 

— Fator relacionado às necessidades básicas de funcionamento; 

 — Dimensão e características de infraestrutura; fatores locais/regionais, 

etc. 

 
— Fator variável relacionado ao desempenho gerencial, acadêmico e científico; 

 — Modelo inglês aprimorado ou novo modelo a ser construído; 

 
— Demais matrizes (Pnaes, Condetuf, Condicap, Hvets, etc); 

 
— Grupo de trabalho a ser iniciado no segundo semestre de 2018. 

 

 



TERMOS DE EXECUÇÃO 

DESCENTRALIZADA | TED´s 



06 

TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 

— Mais de 130 termos abertos em 2018; 

 

— Mobiliários e equipamentos; 

 
— Critérios de gerenciamento de obras da SESu | priorização indicada pelas IFES 

| melhor tomada de decisão; 

 
— Despesas de funcionamento; 

 

— Prazos de tramitação no segundo semestre 2018; 

 
— Relatórios de cumprimento de objeto. 
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TERMOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA 

— Critérios de análise de TED´s de obras: 

— Decreto 7.983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do 

orçamento de referência de obras e serviços de engenharia; 

— Cronograma físico financeiro de cada obra e da carteira de obras da IFES; 

— Documentação básica da obra. Ex: comprovação legal do terreno, projetos, 

memorial descritivo e especificações técnicas, ART da planilha orçamentária e 

RRT do projeto arquitetônico. 

 

— Critérios de análise de TED´s de equipamentos: 

— Portaria MEC 1.529/2014 (dispõe sobre descentralização de créditos), IN 

5/2014 SLTI/MP (dispõe sobre procedimentos para pesquisa de preços); 

— Termo de referência, planilha orçamentária, cotação de preços e/ou 

indicação de ata de preços. 

 

 



OUTROS ASSUNTOS 



OUTROS ASSUNTOS 

— Compras compartilhadas de serviços de vigilância – Central de Compras do 

Ministério do Planejamento; 

 

— Cadastro Geral de Obras do Governo Federal (Acórdão nº 2451/2017 – TCU – 

Plenário); 

 

— Execução orçamentária e financeira de 2018. 
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PROJETO MODULAR PARA 

CONSTRUÇÕES UNIVERSITÁRIAS 



DEMANDAS DE ESTRUTURA FÍSICA 

PROGRAMA DE NECESSIDADES 

— EXPANSÃO ou CONSOLIDAÇÃO; 

 

— EXPANSÕES: construção de prédios que visam atender às novas necessidades da 

instituição; 

 

— CONSOLIDAÇÕES: construção de prédios próprios destinados aos casos em que as 

atividades são desenvolvidas em espaços cedidos ou alugados. 

DEFINIÇÃO 
—NBR 6492/1994: documento preliminar do projeto que caracteriza o empreendimento ou o 

projeto objeto de estudo, que contém o levantamento das informações necessárias, incluindo 

a relação dos setores que o compõem, suas ligações, necessidades de área, características 

gerais e requisitos especiais, posturas municipais, códigos e normas pertinentes. 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Existe demanda para expansão ou consolidação da estrutura física da IFES? 

 
63 respostas 

DEMANDAS DE ESTRUTURA 

FÍSICA 

12 

Sim 
98% 

Não 
2% 



PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Já existem projetos de arquitetura e engenharia relativos a essa expansão ou 

consolidação? 
 

155 respostas 
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DEMANDAS DE ESTRUTURA 

FÍSICA 

Sim 
43% 

Não 
57% 



PROGRAMA DE NECESSIDADES 

A universidade teria interesse em utilizar um projeto de arquitetura modular para 

construções universitárias, desenvolvido pelo MEC, para viabilizar a(s) 

expansão(ões) ou consolidação(ões) da instituição? 
 

62 respostas 
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DEMANDAS DE ESTRUTURA 

FÍSICA 

Sim 
81% 

Não 
19% 



PROGRAMA DE NECESSIDADES 
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DEMANDAS DE ESTRUTURA 

FÍSICA 

Usuários decorrentes da 

oferta de novas vagas 



PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Existe necessidade de implantação de salas de aula para essa expansão ou 

consolidação? 

 
143 respostas 
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DEMANDAS DE ESTRUTURA 

FÍSICA 

Sim 
79% 

Não 
21% 



PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Existe necessidade de implantação de laboratórios para essa expansão ou 

consolidação? 

 
143 respostas 
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DEMANDAS DE ESTRUTURA 

FÍSICA 

Sim 
85% 

Não 
15% 



PROGRAMA DE NECESSIDADES 

Existe terreno previsto para a expansão ou consolidação? 
 

143 respostas 
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DEMANDAS DE ESTRUTURA 

FÍSICA 

Sim 
97% 

Não 
3% 



CARACTERÍSTICAS EXISTENTES 

PROGRAMA DE NECESSIDADES 

— Características físicas MAIS VISUALIZADAS nos campus / prédios das IFES; 

 

— Âmbito de perguntas: 

 — Tipos de instalação em que se desenvolvem as atividades; 

 — Tipos de estrutura, vedação e acabamentos; 

 — Maiores problemas de manutenção; 

 — Sustentabilidade, entre outros. 
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CARACTERÍSTICAS EXISTENTES 

PROGRAMA DE NECESSIDADES 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 
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CARACTERÍSTICAS EXISTENTES 



PROGRAMA DE NECESSIDADES 
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CARACTERÍSTICAS EXISTENTES 



PROGRAMA DE NECESSIDADES 
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CARACTERÍSTICAS EXISTENTES 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 

CARACTERÍSTICAS EXISTENTES 
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PROGRAMA DE NECESSIDADES 

CARACTERÍSTICAS EXISTENTES 



PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 



PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
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PROJETO ARQUITETÔNICO 
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COMISSÃO DE OBRAS 
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COMISSÃO DE OBRAS 

REGULAMENTAÇÃO 

— Abrangência: Instituições Federais de Educação Superior – IFES; 

 

— Composição: membros titulares e respectivos suplentes; 

 

— Vigência dos cargos na Comissão de Obras: 2 anos; 

 
— Vigência da Subcomissão: rotativa (por atividade); 

 

—Princípios: normas e leis vigentes relativas à gestão governamental, tabelas de referência, 

órgãos controladores e fiscalizadores (CGU e TCU), conselhos profissionais (CREA e CAU), 

entre outros. 
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COMISSÃO DE OBRAS 

OBJETIVOS 

— Análise qualitativa para identificação de problemas relativos a projetos, licitações , 

contratos e demais itens de gestão de obras, em caráter consultivo e orientativo; 

 

— Criação de soluções a partir do intercâmbio de informações entre equipe multidisciplinar, 

composta por membros técnicos das IFES, do MEC e demais profissionais ligados ao temas 

correlatos; 

 

— Acompanhamento da implantação dos trabalhos definidos pela comissão; 

 

— Desenvolvimento de banco de projetos arquitetônicos. 
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COMISSÃO DE OBRAS 

INDICAÇÃO DE MEMBROS 

— Indicação da SESu para compor a comissão e subcomissões; 

 

— Indicação da rede de IFES para compor a comissão e subcomissões; 

 

— Indicação de instituições parceiras para as subcomissões. 
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COMISSÃO DE OBRAS 

- Execução dos planos de trabalho; 

- Visitas periódicas de monitoramento e 
acompanhamento in loco; 

- Atender às atividades da CO. 

- Convocar membros da CO para as 
reuniões; 

- Elaborar planos de intercâmbio de 
profissionais; 

- Indicar membros da subcomissão. 

- Presidir as reuniões da CO; 

- Convocar reuniões e integração com 
outros órgãos e entidades; 

- Promoção de políticas sustentáveis. 

Presidente 

DIFES | SESu | 
MEC 

Coordenador   
Forplad + suplente 

5 representantes 
técnicos  das áreas 
de infraestrutura das  

IFES 

5 representantes 
indicados pelas IFES 

(conselhos, 
docentes, alunos de 
pós-graduação, etc) 

Coordenador 
Adjunto Forplad + 

suplente 

Dois representantes 
técnicos indicados 

pelo MEC 

Dois representantes 
técnicos responsáveis 
pela parte jurídica e 

administrativa 

ATRIBUIÇÕES E 

COMPETÊNCIAS 

MEMBRO

S  
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COMISSÃO DE OBRAS 

PLANO DE TRABALHO MENSAL 

— Análise das demandas de expansão e consolidação de estrutura física para 

definição/implantação de plano diretor; 

— Identificação dos maiores problemas e soluções relativos à: 

 — Projetos de arquitetura e engenharia; 

 — Equipes técnicas; 

 — Acompanhamento de obras ; 

 — Manutenção de estrutura física, etc.; 

 — Processos licitatórios: qualificação, termos de referência, planilhas, contratos, etc.; 

— Discussão de projetos (leis, zoneamento, orçamento, viabilidade, programa de 

necessidades, etc.); 

— Intercâmbio de projetos de arquitetura (banco de dados); 

— Promoção de capacitação técnica e jurídica para as IFES. 
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COMISSÃO DE OBRAS 

SUBCOMISSÃO DE OBRAS 

— Comissão criada para casos específicos que exigem soluções complexas; 

 

— Visitas periódicas de monitoramento e acompanhamento in loco; 

 

— Relatórios técnicos com a descrição dos cenários identificados; 

 

— Discussão de estratégias a serem tomadas; 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

OBRIGADO  
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