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APRESENTAÇÃO

O orçamento da UFSC é constituído de duas fontes a saber:

- Recursos do Tesouro e

- Recursos Próprios.

Enquanto os recursos próprios são a base para a   manutenção

do Hospital Universitário e alguns departamentos que têm uma interação mais acentuada

com a sociedade, os recursos do tesouro representam a sobrevivência do dia-a-dia da

UFSC.

Por sua vez, os recursos do tesouro são distribuídos em duas partes, isto é,

Custeio e Capital.

Por custeio se entendem as rubricas: benefícios sociais, material de

consumo, serviços de terceiros – pessoas física e jurídica, etc.; e por capital: os recursos

destinados a aquisição de material permanente e obras.

A maior parte do orçamento de custeio se destina ao pagamento dos custos

fixos como luz, água, telefone, correios, limpeza, manutenção elétrica, etc.

Com os sucessivos achatamentos dos orçamentos das IFES, hoje

aproximadamente 95% do orçamento de custeio é para pagamento das despesas fixas.

Os 5% restantes são para custear as necessidades específicas do ensino, da pesquisa,

da extensão e da administração.

Apesar de escassos, estes  5% acabam fazendo milagres, graças ao esforço

e dedicação daqueles que ainda acreditam numa universidade pública, gratuita e de

qualidade.

Visando a distribuir a “sobra” da verba de custeio, de forma a atender as

Unidades Universitárias e a Administração, historicamente tem-se adotado a relação 60%

para as Unidades Universitárias e 40% para a Administração (ou gerenciado pela

administração, já que a maior parte destes 40% ainda acabam se destinando às Unidades

Universitárias).
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Considerando a importância e ao mesmo tempo a escassez dos recursos

destinados  às Unidades Universitárias, seria fundamental que

a distribuição destes recursos obedecesse a um critério que levasse em conta variáveis

características de cada Unidade Universitária.

É neste sentido que o presente trabalho apresenta um modelo (matriz de

distribuição de recursos de outros custeios e capital para as Unidades Universitárias da

UFSC) simples e de fácil atualização.

     Prof. Berend Snoeijer
Secretário de Planejamento
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta o resultado da elaboração de uma matriz,

através da qual e com critérios bem definidos, se pretende distribuir internamente, na

UFSC, os recursos de Outros Custeios e Capital (OCC), a  partir do exercício de 1997,

visando estimular a eficiência e a qualidade das Unidades Universitárias, dentro das

limitações estabelecidas pelo MEC.

Em fevereiro de 1997, a Secretaria de Planejamento elaborou um projeto

com sugestões de critérios que pudessem ser aplicados para a distribuição de 60% dos

recursos orçamentários entre as Unidades Universitárias, num total de 11, já descontados

os custos fixos da Instituição.  A partir de então, este projeto foi colocado à apreciação

dos Diretores dessas Unidades, com o intuito de aprimorá-lo.

Em 09/05/97, foi definida a primeira versão teórica da matriz, que serviria

para distribuir o orçamento de 1997 até o mês de julho.

Foram apresentados, em 22/05/97, os resultados obtidos pela simulação

desta versão. Uma análise mais aprofundada de algumas variáveis adotadas mostrou, no

entanto, que seriam necessárias pequenas correções no sentido de aumentar a

consistência do modelo, principalmente levando em consideração as particularidades de

algumas Unidades Universitárias.

Após a redefinição de algumas variáveis, os Diretores das Unidades

aprovaram, em 17/07/97, a versão definitiva da matriz que vigorará a partir de agosto/97.
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São definidas variáveis que, através de atribuições de pesos a cada uma,

compõem o modelo que determinará o montante de recursos a serem alocados para cada

Unidade Universitária.

As variáveis apresentadas, em número de oito, contemplam as atividades

finalísticas da Universidade, ou seja, o ensino, a pesquisa e a extensão.

As variáveis são as seguintes:

• Variável 1  = Fator histórico da execução orçamentária;

• Variável 2  = Quantitativo de alunos formados e vagas oferecidas no vestibular:

     Sub variável 2A = Alunos formados,

     Sub variável 2B  = Vagas no vestibular;

• Variável 3  = Quantitativo de matriculas efetuadas, professores efetivos e

                          servidores técnico-administrativos:

               Sub variável 3A  = Matrículas Efetuadas (graduação e pós-

                                              graduação stricto sensu);

    Sub variável 3B  = Professores efetivos (20h e 40h);

    Sub variável 3C = Servidores técnico-administrativos;

• Variável 4  = Qualificação docente;

• Variável 5  = Atividades de pós-graduação;

• Variável 6  = Publicação científica;

• Variável 7  = Disponibilidade de espaço físico, e

• Variável 8  = Atividades de extensão.

Os dados utilizados para a definição do modelo em 1997 serão referentes

aos exercícios de 1994, 1995 e 1996. A cada ano seguinte, excluir-se-á o primeiro ano da

série anterior, incluindo-se o último ano encerrado. A variável 1 será alterada anualmente

somente nos percentuais de participação do modelo, as sub variáveis 3b e 3c e a variável

7 utilizarão os dados do último exercício encerrado.
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A variável 1 retrata a situação ocorrida num determinado período; as

variáveis 2, 3 e 7 estão definidas para medir grandeza; e as variáveis 4, 5, 6 e 8

contemplam o fator qualidade.

Na variável 2, na sub variável 3a e na variável 5, utiliza-se o fator de área

aplicado pelo CNPq para adequação da realidade ocupacional de cada setor de atuação,

ou seja:

Área das Ciências Humanas e Sociais 12 pontos

Área das Ciências Exatas e da Terra 9 pontos

Área das Ciências da Saúde 6 pontos

Para fins deste trabalho, o Centro de Ciências Biológicas – CCB foi

considerado como Área de Ciências Exatas e da Terra.

           Com exceção da variável Fator Histórico de Execução Orçamentária, cujos

dados foram extraídos dos "Quadros  Demonstrativos do Orçamento da UFSC por

Unidades" distribuído pela Coordenadoria de Orçamento – CODEOR/SEPLAN, os dados

utilizados para a composição das demais variáveis foram extraídos do "Boletim de

Dados" da Universidade Federal de Santa Catarina, Relatórios da Comissão

Permanente do Vestibular - COPERVE, Sistema de Matrículas do Departamento de

Administração Escolar da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – DAG/PREG e outros

documentos oficiais .

As variáveis são apresentadas na forma de percentual .
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VARIÁVEL 1 - Fator Histórico da Execução Orçamentária

Esta variável contempla o fator histórico da execução do orçamento ao longo

dos últimos três anos (1994 - 1995 - 1996).  Para que sejam corrigidas eventuais

distorções ocorridas, será utilizada a média aritmética desse período.

           O percentual desta variável será  zerado no decorrer dos próximos três

anos. Assim sendo, os índices  estabelecidos nesta variável permanecerão fixos, uma vez

que, após definidos os novos percentuais de distribuição, estes passarão a ser utilizados

sistematicamente, alterando-se somente o peso de participação até que não mais influa

no modelo, conforme discriminado a seguir:

1997 30%

1998 20%

1999 10%

2000 0%

onde,

EO = Execução Orçamentária

u = Unidade Universitária

i = % de participação anual

FÓRMULA

VAR 1 = (EO 94 u +  EO 95 u +  EO 96 u) / 3 * i
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VARIÁVEL 2 – Quantidade de Alunos Formados e Vagas Oferecidas no  Vesti-

                         bular

Contempla a quantidade anual de alunos formados, considerados por curso,

e o número de vagas oferecidas no Vestibular para o mesmo curso, no âmbito da

Unidade.

Esta variável divide-se em duas sub variáveis: A – Quantidade de Alunos

Formados  e B – Vagas Oferecidas no Vestibular , com 50% de participação cada uma

na composição da variável.

           Calcula-se a relação atribuindo-se aos quantitativos apresentados um

percentual relacionado ao somatório destes quantitativos.  Será utilizada a média

aritmética obtida pelo somatório das sub variáveis nos anos de 1994, 1995 e 1996,

utilizando-se o fator de área.

                    A participação desta variável no modelo esta a seguir demonstrada:

1997 10%

1998 12%

1999 14%

2000 14%

onde,

u = Unidade Universitária

n = ano

FA = fator de área

i = % de participação anual.

FÓRMULAS

VAR 2A = [(ΣAlunos Formados n /3)u / FA] * 50%

VAR 2B = [(ΣVagas Oferecidas Vestibular n /3)u / FA] * 50%

VAR 2 = (VAR 2A + VAR 2B) * i
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VARIÁVEL 3 – Quantidade  de Matrículas Efetuadas, Professores e Ser-

    vidores  Técnico-Administrativos

Contempla o somatório da quantidade de alunos matriculados em disciplinas

dos departamentos, na graduação e na pós-graduação stricto sensu, dos professores

efetivos e dos servidores técnico-administrativos lotados nas Unidades Universitárias.

Esta variável divide-se em três sub variáveis:

A – Alunos Matriculados em Disciplinas dos Departamentos  – estabelece a relação,

atribuindo-se aos quantitativos apresentados um percentual relacionado ao somatório

destes quantitativos. Será utilizada a média aritmética obtida pelo somatório dos

quantitativos nos anos de 1994, 1995 e 1996, utilizando-se o fator de área.

B – Professores Efetivos por Regime de Trabalho –  estabelece a relação percentual

da Unidade, atribuindo-se ao quantitativo de professores efetivos – 20hs, 40hs e DE -, em

número equivalente a 40 horas, um valor relativo ao somatório dos quantitativos. Nesta

sub variável utilizam-se somente os dados do último exercício.

C – Quantitativo de Servidores Técnico-Administrativos –  estabelece a relação

atribuindo-se ao quantitativo de servidores, o percentual relacionado ao somatório deste

quantitativo. Nesta sub variável utiliza-se somente os dados do último exercício.

A participação destas sub variáveis na composição da variável está a seguir

discriminada:
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ANO VAR 3A VAR 3B VAR 3C TOTAL

1997 8% 4% 2% 14%

1998 9% 4,5% 2,5% 16%

1999 9% 4,5% 2,5% 16%

2000 10% 5% 3% 18%

onde,

n = ano

u = Unidade Universitária

FA = fator de área

i = % de participação anual.

FÓRMULAS

VAR 3A = [(ΣMatrículas n /3)u / FA] * i

VAR 3B = (ΣProfessores n)u * i

VAR 3C = (ΣServidores n)u * i

VAR 3 = (VAR 3A + VAR 3B +VAR 3C) * i



UNIVERSIDADE FEDRAL DE SANTA CATARINA
SECRETARIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO

Julho/97

VARIÁVEL 4 - Qualificação Docente

Esta variável tem a finalidade de identificar a relação existente entre

os docentes nos diversos Departamentos das Unidades Universitárias e sua qualificação.

Para isto, atribuíram-se pesos para cada nível de qualificação:

Graduado 0 ponto

Especialista 2 pontos

Mestre 4 pontos

Doutor 6 pontos

Após aplicado o peso sobre a qualificação dos docentes de cada Unidade,

atribui-se o percentual obtido em função do somatório de participação de cada espécie de

qualificação.  Será utilizada a média aritmética obtida pelo somatório da variável nos anos

de 1994, 1995 e 1996.

A participação desta variável no modelo está a seguir discriminada:

1997 8%

1998 10%

1999 10%

2000 12%

onde,

PG = professor com graduação

PE = professor com especialização

PM = professor com mestrado

PD = professor com doutorado

PT = somatório professores titulados

n  = ano

u = Unidade Universitária
i = % de participação anual

FÓRMULA

VAR 4 =  [(ΣPG n * 0 /PT /3)u + (ΣPE n * 2 /PT /3)u + (ΣPM n * 4 /PT /3)u + (ΣPD n * 6 /PT /3)u] * i
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VARIÁVEL 5 - Atividades de Pós-Graduação

Esta variável demonstra a quantidade de teses e dissertações

defendidas, de concluintes de cursos de especialização não auto-sustentáveis e de

concluintes de residência médica, ponderados de acordo com os pesos a seguir

discriminados:

Teses de Doutorado peso 3

Dissertações de Mestrado peso 2

Especialização Concluída peso 1

Residência Médica Concluída peso 1

Calcula-se então, a relação atribuindo-se aos quantitativos apresentados um

percentual relacionado ao somatório destes.  Será utilizada a média aritmética obtida pelo

somatório dos percentuais  obtidos pelas Unidades nos anos de 1994, 1995 e 1996,

aplicando-se o fator de área.

A participação desta variável no modelo é a seguinte:

1997 6%

1998 8%

1999 10%

2000 10%

onde:

u = Unidade

Universitária

DM = Dissertações de Mestrado

TD = Teses de Doutorado

CE = Concluintes de Cursos de Especialização

RM = Residência Médica Concluída

FA = Fator de área

n = ano

i = % de participação anual

FÓRMULA

VAR 5 = {[(ΣDM n/ 3)u + (ΣTD n/ 3)u + (ΣCE n/ 3)u + (ΣRM n/ 3)u] *FA} * i
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VARIÁVEL 6 - Publicação Científica

Esta variável demonstra a produção técnico-científica dos docentes

lotados nos Departamentos das Unidades Universitárias. Não está sendo medida a

produção artístico-cultural por não haver, ainda, instrumento que possibilite essa

avaliação.  Os dados a serem tabulados para esta variável serão obtidos da

"PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA UFSC ", relativamente aos três últimos anos.  Adotou-se a

seguinte pontuação para as diversas formas de produção:

Resumo de Trabalho em Congresso Nacional 0,1 pontos

Trabalho Completo em Congresso Nacional 0,5 pontos

Resumo de Trabalho em Congresso Internacional 0,2 pontos

Trabalho Completo em Congresso Internacional 1,0 pontos

Livros 5,0 pontos

Capítulo de Livros 1,5 pontos

Patentes 5,0 pontos

Organização de Publicações 1,5 pontos

Artigos em Periódicos Nacionais Indexados 1,0 pontos

Artigos em Periódicos Internacionais Indexados 1,5 pontos

Artigos em Periódicos não Indexados 0,5 pontos

Após a soma linear das publicações com as respectivas pontuações,

divide-se o total pelo índice dos Departamentos da Unidade Universitária, obtido através

da seguinte pontuação:

Professores DE/40h 1,0 ponto

Professores 20h 0,5 ponto

Ao total de pontos obtidos pelos Departamentos da Unidade será atribuído

um percentual relativo ao somatório das Unidades.
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A participação desta variável no modelo está abaixo determinada:

1997 10%

1998 10%

1999 12%

2000 14%

FÓRMULA

VAR 6 =  [Σ (PCG n * p ) /ID) u / 3] * i

onde,

u = Unidade Universitária

PCG  = publicação científica Grupo 1,...,6

ID = índice de docentes

n = ano

p = peso

i = % de participação anual
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VARIÁVEL 7 - Disponibilidade de Espaço Físico

Esta variável contempla a disponibilidade das áreas físicas nas

diversas Unidades Universitárias, atribuindo-se peso 0,9 à área construída e peso 0,1 à

área dos terrenos sem edificações. Serão utilizadas as áreas disponíveis do último

exercício encerrado.

Os pontos obtidos pela Unidade Universitária serão transformados em

percentuais relativos ao somatório da variável e sua participação na matriz.

  A participação desta variável no modelo está estabelecida a seguir:

1997 10%

1998 10%

1999 12%

2000 14%

FÓRMULA

VAR 7 = { [(ΣAC n/ACT n) * 0,9] + [(ΣAL n/ALT n) * 0,1] }u * i

Onde ,

u = Unidade Universitária

AC   = área construída

ACT = área construída total

AL   = área livre (terrenos sem edificações)ALT = área livre total

n = ano

i = % de participação anual
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VARIÁVEL 8 - Atividades de Extensão

Esta variável considera as atividades de extensão desenvolvidas

pelos diversos Departamentos das Unidades Universitárias da UFSC, devidamente

registradas no Departamento de Apoio a Extensão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão.

Para que sua relação seja consistente, atribuíram-se os seguintes pesos às formas de

extensão:

GRUPO 1 peso 3

GRUPO 2 peso  1

GRUPO 3 peso 3

GRUPO 4 peso 2

GRUPO 5 peso 1

onde:

GRUPO 1 = projetos;   

GRUPO 2 = ciclo de estudos, colóquio, conferência, congresso, debate, encontro,

jornada, atividade cultural, palestras, seminário, simpósio);

GRUPO 3 = atividade assistencial;

GRUPO 4 = atividade desportiva e atendimento individual;

GRUPO 5 = assessoria, consultoria e serviços técnicos.

(obs. : foi definido o grupo 2 com peso 1, considerando que estas atividades já são, em tese,

contempladas na variável  5 – Atividades de Pós-Graduação; e o grupo 5 também com peso 1,

tendo em vista que são, basicamente, atividades remuneradas)

Após aplicado o peso sobre o percentual de participação por formas de

extensão realizadas pelos Departamentos das Unidades,  atribui-se a relação em função

do somatório de participação de cada forma de extensão. Será utilizada a média

aritmética obtida pelo somatório da variável nos anos de 1994, 1995 e 1996.
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A participação desta variável no modelo está assim

determinada:

1997 12%

1998 14%

1999 16%

2000 18%

FÓRMULA

VAR 8 =  [(ΣGR/Σ FE) u n * p ] * i

Onde,

GR = Grupo 1,..., 5

FE = Formas de Extensão

u = Unidades Universitárias

n = ano

p = peso

i = % de participação anual
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CONCLUSÃO

Da conjugação dos resultados obtidos de cada variável descrita neste

trabalho, chegamos ao seguinte resultado:

  onde, u = Unidade Universitária

Este modelo será aplicado sobre 60% dos recursos de OCC (Outros Custeio

e Capital), descontados os custos fixos necessários à manutenção da Instituição.

MATRIZ PROPOSTA u = VAR 1u + VAR 2u + VAR 3u + VAR 4u + VAR 5u + VAR 6u + VAR 7u + VAR 8u

MATRIZ = Σ Matriz Proposta u

MATRIZ FINAL = 100%
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