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RESOLUÇÃO Nº 19, 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 de 

Revitalização da Infraestrutura Física das 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 DE REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

1 – DOS OBJETIVOS 

 

Estabelecer critérios para distribuição de créditos orçamentários provenientes da 

Lei Orçamentária Anual, referente à rubrica de Outros Custeios e Capital – Matriz OCC, para 

a composição da Matriz de Revitalização da Infraestrutura Física das Unidades da 

Administração Setorial - UAS.  

 

2 – CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

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

ser utilizada estritamente para a Revitalização da Infraestrutura Física das UAS. 

 

3 – SISTEMÁTICA DE CÁLCULO 

 

Para o cálculo dos recursos destinados à revitalização das UAS a parcela decimal 

de rateio será calculada abrangendo os seguintes parâmetros:  

 área em m2;  

 docentes com Equivalência de Dedicação Exclusiva; e  

 alunos equivalentes. 

 

3.1 – ÁREA EM M2 

 

A área física de cada UAS será extraída tomando-se por base o relatório 

apresentado pela Pró-Reitoria de Administração e Infraestutura – PROADI, encaminhado a 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN, até o mês de setembro do 

ano anterior à execução da Matriz de Revitalização da Infraestrutura Física. 

 

Considerando o ano de construção e/ou da última adequação de cada 

Bloco/Unidade à área em m2 será atribuído pesos diferenciados, como segue: 

 peso 1: área de edificação construída e/ou revitalizada com menos de 6 

anos;  

  peso 2: área de edificação construída e/ou revitalizada com mais de 6 anos 

e menos de 15 anos; 

 peso 3: área de edificação construída e/ou revitalizada com mais de 15 

anos. 
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Multiplicando-se a área construída de cada Bloco/Unidade da UAS pelo peso e 

extraindo-se a média ponderada será obtido o peso médio ponderado e a nova área ponderada, 

para cada UAS, qual seja: 

  

Área Projetada =  ∑ área da Bloco/Unidades m2 * peso conforme parâmetros estabelecidos. 

 

 

Utilizando-se a média ponderada, será possível calcular de forma mais adequada o 

peso médio de cada UAS, qual seja:  

 

 

∑ Área Projetada de cada UAS 

                                   Peso médio =  

∑ Área do Bloco/Unidade da UAS 

 

 

Assim, a área ponderada será calculada como segue:  

 

∑ Área do Bloco/Unidade da UAS 

                          Área Ponderada = 

Peso Médio 

 

 

3.1.1 – CÁLCULO DO ÍNDICE GERAL DA ÁREA DE CADA UAS 

 

O índice será calculado utilizando-se a seguinte fórmula: 

 

 

Área ponderada da UAS 

                                      InGArea  =  

Área Ponderada total da UFMS 
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3.2 – DOCENTES EQUIVALENTES 

Para o cálculo de docentes equivalentes será utilizado como referência o banco de 

professor-equivalente instituído pela Portaria Interministerial nº 22, de 30 de abril de 2007, 

emitida pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Educação , 

pelo Decreto nº 8.259, de 29 de maio de 2014, e atualizado pela Portaria Interministerial nº 

399, de 13 de dezembro de 2016, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

e Ministério da Educação, onde serão aplicados os seguintes fatores:  

 regime de trabalho de dedicação exclusiva, em um inteiro e sessenta e oito 

centésimos; 

 regime de trabalho de quarenta horas semanais, em um inteiro;  

 regime de trabalho de vinte horas semanais em cinquenta e oito 

centésimos.  

Assim, o cálculo do docente equivalente da UAS será adotada a seguinte fórmula: 

 

DocEqv da UAS = ((Qtde. Prof. 20 h * 0,58) + (Qtde prof. 40h substitutos *1,00) + (Qtde Prof. DE*1,68)) / 

1,68. 

 

 

3.2.1 – CÁLCULO DO ÍNDICE GERAL DE DOCENTES EQUIVALENTES  

 

O índice geral de docentes equivalentes será calculado utilizando a seguinte 

fórmula: 

 

DocEqv da UAS 

                                                ÍnDocEqv =  

∑ DocEqv da UFMS. 

 

3.3 – 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.
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3.3.1 - TAEG – TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DA GRADUAÇÃO 

 

3.3.1.1 – 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) 

 

3.3.1.2 – 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. 

 

3.3.1.3 – 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) 
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3.3.2 – TAERM – TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES NA RESIDÊNCIA 

MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL 

 

O Total de Alunos Equivalentes dos Cursos de Residência Médica e 

Multiprofissional (TAERM) será calculado pela expressão: 

 
 

TAERM = ∑ (NARM) * (PRM) 

 

 

Onde: 

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

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

 

3.3.3 – TAEM - TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES NO MESTRADO 
 

3.3.3.1 – 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. 

 

3.3.3.2 – 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. 
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3.3.4 – 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. 

 

3.3.4.2 – 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. 

 

 

3.3.5 – CÁLCULO DO ÍNDICE DE ALUNOS EQUIVALENTES 
 

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

 
 

       TAE DA UAS 

InGeAlEqv =                                    * 100 

           TAE DA UFMS 
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3.4 – ÍNDICE GERAL DE RATEIO DE CADA UAS 

 

Para se processar o índice geral de rateio para cada uma das UAS será utilizada a 

seguinte expressão: 

 
 

∑ (InGArea + ÍnDocEqv+ InGeAlEqv) da UAS 

                               InRate =                                                                                           * 100 

∑ (InGArea + ÍnDocEqv+ InGeAlEqv) da UFMS 

 

 

 

 

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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