
 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Secretaria Especial de Legislação e Órgãos Colegiados – Seloc/RTR 

Cidade Universitária, s/n Caixa Postal Fone: (067) 3345-7041 

79070-9000 Campo Grande/MS / http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br 

RESOLUÇÃO Nº 16, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2017 

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR da Fundação Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto 

no Artigo 3º, Item III, do Regimento Geral da Universidade, resolve, ad referendum: 

Art. 1º Aprovar critérios para distribuição de créditos orçamentários da Matriz 

OCC – Investimento para as Unidades da Administração Setorial – UAS, nos termos do 

anexo desta Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MARCELO AUGUSTO SANTOS TURINE 
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Anexo da Resolução nº XXX, CD de XX de fevereiro de 2017  

 

MATRIZ OCC - INVESTIMENTO 

 

1 – DOS OBJETIVOS 

 

Estabelecer critérios para a distribuição de créditos orçamentários provenientes 

da Lei Orçamentária Anual, referente ao Orçamento de Outros Custeios e Capital – Matriz 

OCC, para a composição da Matriz OCC – Investimento das Unidades da Administração 

Setorial – UAS.  

 

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

Aplicam-se a todas as Unidades de Administração Setorial da UFMS, e deverá 

ser utilizada estritamente em bens e/ou serviços caracterizados como investimento (material 

permanente). 

 

3 – SISTEMÁTICA DE CÁLCULO 

 

3.1 – QUALIFICAÇÃO DA VARIÁVEL  

 

A distribuição dos créditos orçamentários da Matriz OCC - Investimento para as 

UAS será feita com base nas variáveis quantitativa e qualitativa. 

 

3.1.1 – VARIÁVEL QUANTITATIVA 

 

A variável será mensurada tomando-se por base o número de alunos 

equivalentes de cada UAS, calculada a partir dos indicadores relativos ao número de alunos 

ingressantes, matriculados e concluintes da graduação, pós-graduação e residências médica e 

multiprofissional. 

 

3.1.2 – VARIÁVEL QUALITATIVA 
 

A Variável será calculada levando-se em consideração indicadores que medem a 

eficiência/eficácia da Unidade, em termos de qualificação do corpo docente, vagas ociosas, 

projetos de pesquisa com fomento externo, projetos de extensão com fomento externo, taxa de 

sucesso na graduação, eficiência do ensino (RAP - relação aluno equivalente/professor 

equivalente) e da qualidade dos cursos ofertados em cada Unidade, mensurada com base nos 

conceitos de cursos (CC ou ENADE) constantes nas bases de dados do Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES. 

 

A parcela decimal de participação de cada UAS será expressa adotando-se os 

seguintes procedimentos:  
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3.2 – ÍNDICE DA VARIÁVEL QUANTITATIVA 
 

Mede a participação de cada UAS no total de alunos equivalentes da UFMS, 

sendo utilizada nas seguintes expressões: 

3.2.1 – ALUNOS EQUIVALENTES 

 

O total de alunos equivalentes é indicado pela expressão TAE e é definido pelo 

somatório dos alunos equivalentes por modalidade de ensino em cada UAS: 
 

TAE = TAEG + TAERM + TAEM + TAED 
 

Onde: 

TAEG = total de alunos equivalentes da graduação presencial; 

TAERM = total de alunos equivalentes das residências médica e multiprofissional; 

TAEM = total de alunos equivalentes dos cursos de mestrado; 

TAED = total de alunos equivalentes dos cursos de doutorado. 

 

3.2.1.1 – TAEG – TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DA GRADUAÇÃO 

 

3.2.1.1.1 – Para os Cursos Consolidados (cursos com mais de 10 anos, contados a partir 

da data de coleta dos dados): 

 

O total de alunos equivalentes dos cursos de graduação presencial consolidados 

será representado por TAEG e será obtido através da seguinte expressão: 
 

TAEG = ∑ {[(NACG) * (1+R) + (Ni – NACG) /4)] * PG * DG * BT * BFS} 

 

Onde: 

NACG = número de alunos concluintes no curso de graduação; 

R = retenção-padrão do curso de graduação; (item 4 deste anexo). 

Ni = número de alunos ingressantes no curso de graduação; 

PG = peso do grupo do curso de graduação; (item 4 deste anexo). 

DG = duração-padrão do curso de graduação; (item 4 deste anexo). 

BT = bônus por turno noturno do curso de graduação (1.0 – diurno e 1.15 – noturno) 

BFS = bônus por curso de graduação fora de sede (1.0 – na sede e 1.10 fora da sede) 

 

3.2.1.1.2 – Para os Cursos Novos (cursos com até 10 anos, contados a partir da data de 

coleta dos dados): 

 

O total de alunos equivalentes de cursos de graduação novos será obtido por meio 

da seguinte expressão: 
TAEG = ∑ (NMG) * PG * BT * BFS 

 

Onde: 

NMG – número de alunos matriculados no curso de graduação presencial 

PG – peso do grupo do curso de graduação presencial 

BT – bônus por turno noturno do curso de graduação presencial 

BFS – bônus por curso de graduação presencial fora da sede. 
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3.2.1.1.3 – Para os Cursos sem ingressantes (Ni=0) e cursos de graduação que 

apresentem número de ingressantes menor que o número de diplomados. 

 

O total de alunos equivalentes de cursos de graduação novos será obtido por meio 

da seguinte expressão: 
 

 

TAEG = ∑ {[(NACG) * (1+R) * PG * DG * BT * BFS} 

 

 

Onde: 

TAEG = total de alunos equivalentes da graduação presencial; 

NACG = número de alunos concluintes no curso de graduação; 

DG = duração-padrão do curso de graduação; (item 4 deste anexo). 

R = retenção-padrão do curso de graduação; (item 4 deste anexo). 

PG = peso do grupo do curso de graduação; (item 4 deste anexo). 

BT = bônus por turno noturno do curso de graduação (1.0 – diurno e 1.15 – noturno) 

BFS = bônus por curso de graduação fora de sede (1.0 – na sede e 1.10 fora da sede) 

 

3.2.1.2 – TAERM – TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES NAS RESIDÊNCIAS 

MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL 

 

O Total de Alunos Equivalentes dos Cursos de Residências Médica e 

Multiprofissional (TAERM) será calculado pela expressão: 

 
 

TAERM = ∑ (NARM) * (PRM) 

 

Onde: 

NARM = número de alunos matriculados no curso de residências médica e multiprofissional; 

PRM = peso do grupo do curso de residências médica ou multiprofissional. 

 

3.2.1.3 – TAEM – TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES NO MESTRADO 
 

3.2.1.3.1 – Para os Mestrados Consolidados (com mais de quatro anos, contados a partir 

da data de coleta dos dados): 

 

O Total de Alunos Equivalentes dos Cursos de Mestrado (TAEM) será calculado 

como segue: 
 

 

TAEM = ∑ (NACM) * (DM) * (PM) 

 

Onde: 

NACM = número de alunos concluintes no curso de mestrado; 

DM = duração-padrão do curso de mestrado; 

PM = peso do grupo do curso de mestrado. 
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3.2.1.3.2 – Para os Mestrados Novos (com até quatro anos) 

 

O Total de Alunos Equivalentes dos Cursos Novos de Mestrado (TAEM) será 

calculado como segue: 

 
 

TAEM = ∑ (NAMM) * (PM) 

 

Onde: 

NAMM = número de alunos matriculados no curso de mestrado; 

PM = peso do grupo do curso de mestrado. 

 

3.2.1.4 - TAED - TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES NO DOUTORADO 
 

3.2.1.4.1 Para os Doutorados Consolidados (com mais de oito anos contados a partir da 

data de coleta dos dados): 

 

O Total de Alunos Equivalentes dos Cursos de Doutorado (TAED) será calculado 

como segue: 
 

TAED = ∑ (NACD) * (DD) * (PD) 

 

 

Onde: 

NACD = número de alunos concluintes no curso de doutorado; 

DD = duração-padrão do curso de doutorado; 

PD = peso do grupo do curso de doutorado. 

 

3.2.1.4.2 – Para os Doutorados Novos (com até oito anos): 

 

O Total de Alunos Equivalentes dos Cursos Novos de Doutorado (TAED) será 

calculado de acordo com expressão: 
 

TAED = ∑ (NAMD) * (PD) 

 

Onde: 

NAMD = número de alunos matriculados no curso de doutorado;  

PD = peso do grupo do curso de doutorado. 

 

3.2.2 – CÁLCULO DO ÍNDICE DE ALUNOS EQUIVALENTES 
 

O índice geral de alunos equivalentes para cada UAS será calculado como segue: 
 

 

  TAE DA UAS 

InAlEqv =                                          * 100 

     TAE DA UFMS 
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3.2.3 – CÁLCULO DO ÍNDICE DA VARIÁVEL QUANTITATIVA 

 

O cálculo do índice quantitativo será efetuado utilizando-se o índice de alunos 

equivalentes da UAS (InQuan da UAS = InAlEqv da UAS), dividido pelo somatório dos 

índices de alunos equivalentes da UFMS. 

Para calcular a participação das UAS no índice quantitativo será utilizada a 

seguinte fórmula: 
 

  
    InQuan da UAS 

                                                       IVQuan =                                          * 100 

         InQuan da UFMS. 

  

 
3.3 – ÍNDICE DAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS 
 

Mede a eficiência e qualidade acadêmico-científica relativa de cada uma das UAS 

e é mensurado levando em consideração o somatório das seguintes expressões: Índice de 

Qualificação Docente; Vagas Ociosas na Graduação; Projetos de Pesquisa com fomento 

externo; Projetos de Extensão com fomento externo; Taxa de sucesso dos cursos de 

graduação; Eficiência do Ensino; Qualidade da Graduação; Qualidade do Mestrado; e 

Qualidade do Doutorado, sendo assim calculadas: 

 

 

3.3.1 – IQCD – ÍNDICE DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

 

A Qualificação do Corpo Docente (QCD) de cada UAS é calculada utilizando-se 

o quantitativo de professores por titulação, multiplicado pelos respectivos pesos, ou seja: para 

graduação =1; Especialização = 2; Mestrado= 3; e Doutorado =5 e, dividido pelo somatório 

dos professores da UAS, conforme expressão: 
 

                                                        (1*Graduados) + (2*Especialistas) + (3*Mestre) + (5*Doutor) 

                         QCD da UAS = 

                                                                   ∑ (Graduado+Especialistas+Mestre+Doutor) 

 

 

O Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) é calculado pela seguinte 

expressão: 

 
QCD da UAS 

                                  IQCD da UAS =                       * 100 
QCD da UFMS 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufms.br/


 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

Secretaria Especial de Legislação e Órgãos Colegiados – Seloc/RTR 

Cidade Universitária, s/n Caixa Postal Fone: (067) 3345-7041 

79070-9000 Campo Grande/MS / http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br 

3.3.1.2 – IVO – ÍNDICE DE VAGAS OCIOSAS  

 

Vaga ociosa é o somatório das vagas não preenchidas no processo de seleção 

(SISU e outros) acrescidas das vagas provenientes da exclusão (por desistência; jubilação, 

solicitação do aluno; transferência para outra Instituição de Ensino Superior; e outros motivos 

de transferências, em cada uma das UAS). O Quantitativo de Vagas ociosas da UFMS é o 

somatório de todas as vagas não ocupadas na Instituição. 

 

O Índice de Vagas Ociosas (IVO) é calculado pela seguinte expressão: 
 

 

QVO da UAS     

                                                     IVO da UAS =                                    * - 100 

  QVO da UFMS 

 

OBS: É multiplicado por (-100) em virtude de quanto menor o quantitativo de vagas ociosas, 

melhor para a UAS. 

 

3.3.1.3 – PROJETOS DE PESQUISA COM FOMENTO EXTERNO 

 

Projetos de Pesquisa da UAS, cadastrados e aprovados pela Pró-Reitoria 

competente, com a captação de recursos externos (MCT&I, FINEP, CAPES, FUNDECT, 

etc). O quantitativo de projetos de pesquisa com fomento externo da UFMS é o somatório dos 

projetos de pesquisa com fomento externo cadastrados e aprovados pela Pró-Reitoria 

competente. 

 

O Índice de Projetos de Pesquisa (IPP) com fomento externo é calculado pela 

seguinte expressão: 
 

QPP da UAS 

           IPP =                          * 100 
QPP da UFMS 

 

 

3.3.1.4 – PROJETOS DE EXTENSÃO COM FOMENTO EXTERNO 

 

Projetos de Extensão da UAS, cadastrados e aprovados pela Pró-Reitoria 

competente com a captação de recursos externos (PROEXT, FINEP, etc). O quantitativo de 

Projetos de Extensão com fomento externo da UFMS é o somatório dos projetos de extensão 

com fomento externo cadastrados e aprovados pela Pró-Reitoria competente. 

  

O Índice de Projetos de Extensão (IPE) com fomento externo é calculado pela 

seguinte expressão: 
 

 

QPE da UAS 

          IPE =                                    * 100 

QPE da UFMS 
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3.3.1.5 – TAXA DE SUCESSO NA GRADUAÇÃO 

 

É um indicador de desempenho que informa a relação entre o número de 

concluintes e de ingressantes. Para o cálculo dos ingressantes de anos anteriores será 

considerado o ano ou semestre do suposto ingresso dos estudantes que se graduaram no ano 

base de cálculo da Matriz, com base na Duração padrão (Dp) definida pela SESu/MEC, para 

cada curso. 
 

 

                                  Nº de concluintes no ano 

                          Taxa de Sucesso da UAS = 

                                             Nº de ingressantes de ano anteriores (a-n) 

 

 

 

O Índice da Taxa de Sucesso (ITS) é calculado com base na divisão da taxa de 

sucesso da graduação da UAS sobre a taxa de sucesso da graduação da UFMS, que 

corresponde ao somatório das taxas de sucesso de todas as UAS e será representado pela 

seguinte expressão: 
 

TS da UAS 

                                                            ITS =                       * 100 

TS da UFMS 

 

 

 

3.3.1.6 – DIMENSÃO EFICIÊNCIA DO ENSINO - DEAE 

 

É a dimensão eficiência das atividades de ensino da UAS e é calculada pela 

expressão: 
 

 

Aluno Equivalente da UAS 

 

Professor Equivalente da UAS 

                                DEAE = 

RAP médio da UAS 

 

 

 

Onde: 

RAP = Relação Aluno Professor 

RAP = Alunos Equivalentes / Professores Equivalentes 

RAP médio = soma dos RAPS das UAS dividido pelo número de UAS da UFMS 
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O Índice Dimensão da Eficiência das Atividades de Ensino (IDEAE) é calculado 

pela Dimensão de Eficiência das Atividades de Ensino - DEAE da UAS dividido pelo DEAE 

da UFMS que corresponde ao somatório da Eficiência das Atividades de Ensino das UAS e 

será representado pela seguinte expressão: 
 

 

 

                                         DEAE da UAS     
                IDEAE =                                       * 100 

                               DEAE da UFMS 
 

                                  

 

 

 

3.3.1.7 – DIMENSÃO DA QUALIDADE GRADUAÇÃO - DGQ 
 

A dimensão qualidade dos cursos de graduação tem como base o maior indicador 

de avaliação de cada um dos cursos (conceito de curso ou ENADE) e é calculado pela razão 

entre o conceito SINAES médio dos cursos de graduação da UAS pelo conceito SINAES 

médio da UFMS.  

 

O conceito SINAES médio da UAS é o somatório do maior conceito dos cursos 

de graduação da UAS, dividido pelo número de cursos de graduação com conceitos/avaliados 

da UAS, conforme a seguinte expressão: 
 

 

                                 ∑ Conceito (maior) dos cursos avaliados da UAS 

              Conceito Médio da UAS =    

                               Nº de Cursos avaliados com Conceito na UAS 

 

 

O conceito SINAES médio da UFMS é calculado pela seguinte expressão: 
 

 

                                                                    ∑ Conceito (maior) dos cursos avaliados da UFMS 

              Conceito Médio da UFMS =    

                            Nº de Cursos avaliados com Conceito na UFMS 

 

 

A Dimensão Qualidade de Graduação (DQG) é calculada pela seguinte expressão: 
 

 

    Conceito Médio da UAS 

DQG = 

       Conceito Médio da UFMS 
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O Índice de Dimensão da Qualidade Graduação (IDGQ) é calculado pelo DQG da 

UAS dividido pelo DGQ da UFMS que corresponde ao somatório da Dimensão Qualidade da 

Graduação das UAS e será representado pela seguinte expressão: 
 

 

    DQG da UAS 

                                       IDGQ =                             * 100 
      DQG da UFMS 

 

 

 

3.3.1.8 – DIMENSÃO DA QUALIDADE MESTRADO - DQM 

 

Mensura a qualidade dos cursos de mestrados acadêmico e profissionalizante da 

UAS e é calculada pela expressão: 
 

 

                                                          ∑ (FQM) da UAS 

                                                         DQM =   

                                                                            NCM  

 

 

Onde: 

FQM = CCM / CCM* - Fator qualidade acadêmico-científico dos cursos de mestrado da 

UAS. 

CCM = Conceito CAPES dos cursos de mestrado da UAS. 

CCM* = Conceito CAPES médio dos cursos da área de conhecimento na qual se enquadra o 

curso de mestrado no conjunto da UFMS. 

NCM = Número de cursos de mestrado da UFMS. 

 

O Índice Dimensão da Qualidade Mestrado (IDQM) é calculado pelo DQM da 

UAS dividido pelo DQM da UFMS que corresponde ao somatório da Dimensão Qualidade do 

Mestrado de todas as UAS e será representado pela seguinte expressão: 
 

 

DQM da UAS 
       IDQM =                        * 100 

DQM da UFMS 
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3.3.1.9 – DIMENSÃO DA QUALIDADE DOUTORADO - DQD 

 

Mensura a qualidade dos cursos de doutorado da UAS e é calculada pela 

expressão: 
 

 

                                                           ∑ (FQD) da UAS 

                                         DQD =   

                                                             NCD  

 

Onde: 

 

FQD = CCD / CCD* - Fator qualidade acadêmico-científico dos cursos de doutorado da 

UAS. 

CCD = Conceito CAPES dos cursos de doutorado da UAS. 

CCD* = Conceito CAPES médio dos cursos da área de conhecimento na qual se enquadra o 

curso de doutorado no conjunto da UFMS. 

NCD = Número de cursos de doutorado da UFMS 

 

O Índice Dimensão da Qualidade Doutorado (IDQM) é calculado pelo DQD da 

UAS dividido pelo DQD da UFMS que corresponde ao somatório da Dimensão Qualidade do 

Doutorado de todas as UAS e será representado pela seguinte expressão: 
 

 

                  DQD da UAS 
                                IDQD =                     * 100 

      DQD da UFMS 
 

 

3.3.2 – CÁLCULO DO ÍNDICE DAS VARIÁVEIS QUALITATIVAS 

 

O cálculo do Índice da Variável Qualitativa – IVQ da UAS será efetuado levando-

se em consideração o somatório do índice IQCD + Índice Vagas Ociosas - IVO + Índice 

Projetos de Pesquisa com fomento externo - IPP + Índice Projetos de Extensão com fomento 

externo - IPE+ Índice Taxa de Sucesso - ITS+ Índice Dimensão da Eficiência da Atividade de 

Ensino - IDEAE + Índice Dimensão Qualidade na Graduação - IDQG + Índice Dimensão da 

Qualidade no Mestrado - IDQM+ Índice Dimensão Qualidade no Doutorado- IDQD, sendo 

assim representado: 
 

 

IVQ da UAS =  ∑ IQCD + IVO + IPP + IPE + ITS + IDEAE + IDQG + IDQM + IDQD 
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Para o cálculo da participação das UAS no Índice da Variável Qualitativa - InQual 

será tomado como base o IVQ da UAS dividido pelo IVQ da UFMS, que corresponde ao 

somatório de todas as UAS, conforme representado na fórmula abaixo: 
 

 
                    IVQ da UAS 

InQual da UAS =                          * 100 
                   IVQ da UFMS. 

 
 

3.4 – ÍNDICE PARCIAL DE PARTICIPAÇÃO – InPP 

 

O Índice Parcial de Participação – InPP de cada UAS será calculado mediante o 

somatório do Índice da Variável Quantitativa - InQua acrescido do Índice da Variável 

Qualitativa – InQual, expresso pela seguinte fórmula: 
 

 

InPP da UAS = IVQuan + IVQual 
 

 

 

 

3.4.1 – ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO – InPart 

 

O Índice de Participação - InPar é a parcela decimal de participação da UAS no 

montante de recursos destinados a Matriz OCC - Investimento. 

O cálculo da participação das UAS no Índice de Participação - InPart terá como 

base o InPP da UAS dividido pelo InPP da UFMS, que corresponde ao somatório de todas as 

UAS, representado na seguinte fórmula: 
 

 
InPP da UAS 

                             InPart =                                           * 100 
InPP da UFMS 
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4 – QUADRO DOS GRUPOS DE CURSOS, PESO DOS GRUPOS, ÁREAS DE 

CONHECIMENTO E FATOR DE RETENÇÃO 
 

 

Grupo 
Peso do 

Grupo 
Área 

Fator de 

Retenção 

Duração 

Padrão 

A1 4,5 
MEDICINA 0,0650 6 

VETERINÁRIA, ODONTOLOGIA, ZOOTECNIA 0,0650 5 

A2 2,0 

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 0,1325 4 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0,1250 4 

ENGENHARIAS 0,0820 5 

TECNÓLOGOS 0,0820 3 

NUTRIÇÃO, FARMÁCIA 0,0660 5 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0,0500 5 

A3 1,5 

CIÊNCIAS EXATAS - COMPUTAÇÃO 0,1325 4 

CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA E 

ESTATÍSTICA 
0,1325 4 

ARQUITETURA/URBANISMO 0,1200 4 

ARTES 0,1150 4 

MÚSICA 0,1150 4 

EDUCAÇÃO FÍSICA 0,0660 5 

ENFERMAGEM, FISIOTERAPIA, 

FONOAUDIOLOGIA 
0,0660 5 

A4 1,0 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 0,1200 4 

DIREITO 0,1200 5 

LINGUÍSTICA E LETRAS 0,1150 4 

CIÊNCIAS HUMANAS 0,1000 4 

PSICOLOGIA 0,1000 5 

FORMAÇÃO DE PROFESSOR 0,1000 4 
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