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Coordenação da Comissão de Modelos (Mai 2021 - Fev 2022/Fev 2022 - Abr 2022)

● Coordenação: Dulce Tristão (UFMS)

● Vice-Coordenação: Juscelino Silva (UFCA)



Composição Atual da Comissão de Modelos

● Região Norte

○ Lucas Rolim (UNIFESSPA)

○ Denise Pinho (UFNT)

○ Cristina Kazumi (UFPA)

○ George Queiroga (UNIR)

○ Rogério Cruz (UFOPA)

● Região Nordeste

○ Carolina Raposo (UFRPE)

○ Juscelino Silva (UFCA)

○ Sérgio Sávio (UFS)

○ Tulio Bessa (UFCA)

● Região Centro-Oeste
○ Dulce Tristão (UFMS)
○ Denise Imbroisi (UNB)
○ Roberto Perillo (UFMT)
○ Robson Geraldine (UFG)

● Regional Sudeste
○ Tânia Mara (UNIFESP)
○ Eduardo Raupp (UFRJ)
○ Jailton Gonçalves (UFF)

● Regional Sul
○ José Wanderley (UFRGS)
○ Everton Miguel (UFFS)
○ Jamur Marchi (UNILA)



Atividades desenvolvidas em Ago 2021-Nov 2021 (I de III)

● Análise do PLOA (Projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2022 por painel em BI trabalhado

junto à comissão de modelos e apresentadas as informações relevantes à ANDIFES para

viabilizar interlocução com o MEC e à câmara dos deputados;

● Estudo, junto à coordenação nacional do FORPLAD, de arrecadação e créditos de receitas

próprias, orientado pela SPO/MEC, visando redimensionamento de crédito da rede para

instituições que apresentaram excesso de arrecadação no presente ano;

● Avaliação do modelo de matriz PNAES aprovado e sugerido pelo FONAPRACE para

substituição da matriz vigente;



Atividades desenvolvidas em Ago 2021-Nov 2021 (II de III)

● Colaboração na reformulação do modelo de matriz PNAES em conjunto com o

FONAPRACE e o COGRAD;

● Participação no II FONAPRACE da Região Sudeste, palestrando sobre orçamento de

assistência estudantil;

● Participação no II FONAPRACE da Região Nordeste, palestrando sobre matriz PNAES;

● Participação no II FORDHOV da Região Sudeste, palestrando sobre orçamento destinado

aos hospitais universitários;



Atividades desenvolvidas em Ago 2021-Nov 2021 (III de III)

● Participação, como representante da ANDIFES juntamente com o Coordenador Nacional do

FORPLAD, das oficinas coordenadas pelo Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas

Públicas (Ministério da Economia), com participação da CGU, SESU, FGV, FORGEPE, IPEA, ENAP,

Ministério da Economia e à Rede de Educação Técnica e Tecnológica, abordando os temas:

○ Matriz de OCC (Matriz ANDIFES);

○ Banco de Professores Equivalentes;

○ Quadro de Referência de Servidores Técnicos;

○ Financiamento das IFES.

● Apresentação no painel de especialistas, mediante convite da ENAP, sobre Matriz Orçamentária

ANDIFES, junto ao CMAP (Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas).



Atividades desenvolvidas em Dez 2021-Mar 2022 

● Entrega do novo Painel ANDIFES de informações orçamentárias com novos indicadores, séries

históricas com correções monetárias e detalhamento de receita própria;

● Revisão da classificação de novos cursos na matriz OCC para cálculo do Aluno Equivalente de

Graduação;

● Construção de séries históricas com impacto anual por Unidades Básicas de Custeio (processo de

revisão das classificações por GTT da comissão de modelos) e por IFES;

● Construção de séries históricas com impacto anual por Unidade de Despesa de Pessoal (em processo

de customização e validação pelo FORGEPE) e por IFES.
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Obrigado.


