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Objetivos

1. Metodologia de apuração do valor gasto pelo MEC com as 

universidades federais em uma perspectiva gerencial

2. Refletir sobre a sustentabilidade da rede federal

3. Explicitar hipóteses

4. Discutir sobre a inclusão ou exclusão de grupos de despesas

5. Dar transparência aos gastos do MEC com a rede federal

6. Discutir como diferentes despesas contribuem para o gasto

total do Ministério com a rede federal



Orçamento e 
despesa

◦ Base dos dados utilizada: LOA

◦ “Enfoque sistemático e formal à execução das responsabilidades 

de planejamento, coordenação e controle da administração. “ 

(Welsch)

◦ “O orçamento é o instrumento de planejamento de qualquer

entidade, pública ou privada, e representa o fluxo de ingressos e 

aplicação de recursos em determinado período. Para o setor

público, é de vital importância, pois é a lei orçamentária que fixa

a despesa pública autorizada para um exercício financeiro. 

◦ A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados pelos

entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços

públicos prestados à sociedade.”(MCASP)



DADOS 
UTILIZADOS

◦ Alunos (2009 a 2016)

◦ Censo INEP

◦ CAPES

◦ Depesas totais liquidadas (2009 a 2017)

◦ Tesouro Gerencial

◦ Segrega as fontes de recursos próprios – tratada numa “categoria própria de 

despesas”

◦ Liquidação

◦ Inclui descentralizações orcamentárias: MEC, CAPES e FNDE 

◦ Inflação – IPCA base 2016



Despesa Total 
por aluno

◦ O que é “CUSTO-ALUNO”?

◦ Média aritmética do somatório das depesas liquidadas dividido

pelo somatório de alunos (Graduação Presencial, Graduação EAD, 

Mestrado, Mestrado Profissional e Doutorado)

◦ Inclui:

◦ PESSOAL, INATIVOS, PRECATÓRIOS DE PESSOAL, Recursos REUNI, RECEITAS 

PRÓPRIAS, REHUF e EMENDAS dos Hospitais

◦ Além dos chamados OCC:

◦ Benefícios a servidores; 

◦ OCC (exceto Receita Própria, Assistência Estudantil e REUNI); 

◦ Residência Médica; Assistência Estudantil (exceto Receita Própria) (inclui

DESTAQUES recebidos/TED)

◦ REUNI e EMENDAS (inclui destaques recebidos da direta)

◦ PARFOR

◦ REUF e Emendas dos Hospitais



Custo-aluno?

◦ Ranking das despesas por aluno/ano

◦ Essa conclusão deriva das tabelas “despesa total por aluno”

◦ O que é “CUSTO-ALUNO”?

◦ Gasto per capita médio ?

◦ Não pode ser média simples. Exige ponderação de dados.

◦ Exclusão de dados de colégios de aplicação/técnicos, e residentes

=> reduz o denominador no cálculo da MÉDIA proposta

◦ Por outro lado, mantém o PESSOAL e  OCC da estrutura tais

atividades => aumenta o numerador da MËDIA





Inclui gasto de 
Pessoal e inativos

◦ Inclusão de PESSOAL, INATIVOS, PRECATÓRIOS DE PESSOAL,

◦ Gastos com pessoal se incluído, deve excluir INATIVOS

◦ Não é gasto da UINIVERSIDADE ou do MEC

◦ INATIVOS = Gasto previdenciário do Estado, limitado, observar LRF e  que 

a EC95

◦ Lei de Responsabilidade Fiscal (LC Nº 101, DE 4 DE MAIO DE 2000.)

◦ Limite de despesa total com pessoal em % da receita Corrente Líquida: 

Art. 19 e Art. 20. Limites da União e dos órgãos

◦ Apresentá-las em comparação aos demais ministérios/união? Em relação

à massa total de professores aposentados do país?



“Destaques”e
Recursos próprios

◦ Inclusão de Recursos REUNI, RECEITAS PRÓPRIAS, REHUF e 

EMENDAS dos Hospitais

◦ REUNI E REHUF => PROGRAMAS ESPECÍFICOS

◦ RECEITAS PRÓPRIAS e EMENDAS => recursos captados por meios

próprios utilizados na medida da arrecadaçao da receita

◦ Não constitui CUSTO para o MEC

◦ FONTES ADICIONAIS, Recursos adicionais



Rigidez
orçamentária

◦ RIGIDEZ ORÇAMENTÁRIA

◦ Razão inativo/ativo media 50%

◦ Despesa Obrigatória Total 87% (Tabelas 1 e 2)

◦ Regime de previdência ingressantes antes de 2013

◦ Aumentos salariais negociados

◦ Novas contratações do REUNI – poderia ser contido

 A rigidez apontada basicamente trata de gastos com PESSOAL

 No entanto, a rigidez de discricionários é reduzida ao “custo-

aluno”

 Hospitais de Ensino: tratamento sem padronização dos dados: 

 EBSERH – pessoal descontado

 Não-EBSERH – mantém na contabilização os gastos de pessoal

 Reposição????







Gasto
discricionário

◦ GASTO DISCRICIONÁRIO

◦ Dispersão nos valores de custeio: concentração na área de saúde

◦ Distribuição (por conta da dispersão) comporta aperfeiçoamentos

◦ DISPARIDADE DE CUSTO POR ALUNO

◦ “Esforço diferenciado”, “longo tempo” (tabela 10)

◦ UNIFESP e UFTM: Concentração na área de medicina – diferenciação dos 

coeficientes de equivalência entre alunos

◦ UFRJ: estudo aprofundado dos custos (ex. Museus)

◦ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (Gráfico 10)

◦ Assimetria no gasto por aluno



Disparidade do 
custo por aluno

◦ GASTO DISCRICIONÁRIO

◦ DISPARIDADE DE CUSTO POR ALUNO

a. Universidades com estruturas diferentes e cursos diferentes terão 
custos incomparáveis entre si.

b. Mesmo que a análise seja clusterizada, é necessário verificar as relações 
entre os déficits anteriores ao REUNI e o que foi consequência da 
expansão. Esses dados não estão delineados.

c. A queda do custo per capita médio na UFF e na RURAL, por exemplo, 
não têm correlação com os resultados da UFRJ e UNIRIO. (Tabela 9)

d. “Despesa Liquidada por Aluno em 2016 – Universidades Federais, 
Ordenado por UF”- Gasto médio anual per capita



Gasto por aluno

◦ ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL (Gráfico 10)

◦ AUTONOMIA DE GASTOS

◦ “é visível que algumas, mais que outras, vêm priorizando esta

despesa (ASSITÊNCIA ESTUDANTIL) em detrimento de outras, o 

que concorre para aparência de falta de recursos para o custeio

básico ou para a conclusão de investimentos”

◦ Propõe: 

◦ PLOA 2019: ASSIST. Estudantil concentrada na Administração DIRETA

◦ Execução por TED

◦ MEC exercer “controle e qualidade das decisões”

a. Análise descontextualizada: IDH, REUNI, cotas

b. Aspectos distributivos - programa

c. “Risco” do custo-aluno



Média R$ 37.551,20/ano - Média R$ 3.129,27/mês - Acima da média = aprox. 35% das instituições



Receitas
próprias

◦ RECEITAS PRÓPRIAS

◦ Relevante em poucas universidades

◦ Declínio de recursos

◦ Exagero na estimativa de receitas (tabelas 12 e 13)

◦ Maior controle desde 2016 pelo MEC – não merece preocupação

a. Muito relevante para algumas universidades

b. Não substitui recursos da fonte tesouro necessariamente: projetos, 
convênios, etc.

c. Confusão na conceituação entre orçamento, gasto, fonte e receita.

d. FRUSTRAÇÃO? ORÇADO X LIQUIDADO 



Conclusões

◦ SÍNTESE

◦ Contenção de novas contratações

◦ Aperfeiçoamento das matrizes de alocação
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1. Metodologia de apuração do valor gasto pelo MEC com as 

universidades federais em uma perspectiva gerencial

2. Refletir sobre a sustentabilidade da rede federal

3. Explicitar hipóteses

4. Discutir sobre a inclusão ou exclusão de grupos de despesas

5. Dar transparência aos gastos do MEC com a rede federal
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total do Ministério com a rede federal


