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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04, DE 08 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

 
Define o modelo para alocação do orçamento anual da 

Matriz de Revitalizações/Adequações da infraestrutura das 

Unidades de Administração Setorial – UAS   

 

 

A PRÓ-REITORA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO da Fundação 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve:  

 

1. DOS OBJETIVOS 

 

1.1 Estabelecer que, do montante de recursos provenientes da Lei de Orçamento Anual da 

UFMS, referente à rubrica de Outros Custeios e Capital (OCC), uma parte será destinada a 

revitalização/adequação da infraestrutura das UAS.  

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 

2.1 Aplicam-se a todas as Unidades da Administração Setorial da UFMS. 

 

3. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO 

 

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

decimal de rateio será calculada abrangendo os seguintes parâmetros: 3.1) Área em m
2
; 3.2) 

Docentes com Equivalência de Dedicação Exclusiva; e 3.3) Alunos equivalentes, que serão 

calculados conforme a seguir: 

 

3.1 ÁREA EM M
2
 

 

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

apresentado pela Pró-reitoria de Infraestutura – PROINFRA, encaminhado a Pró-reitoria de 

Planejamento e Orçamento – PROPLAN, até o mês de setembro do ano anterior à execução da 

Matriz de Revitalizações/adequações. 

 

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

Bloco/Unidade à área em m
2
 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 acima 

exposto 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 INDICE 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 COM EQUIVALENCIA DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA 

 

Para o cálculo de Docentes com Equivalência de Dedicação Exclusiva será 

utilizado como referência o Banco de Professores Equivalentes (Portarias Interministeriais nº 

22, de 30 de Abril de 2007 e nº 224, de 23 de Julho de 2007, utilizado pelo Programa REUNI) 

onde serão aplicados os seguintes fatores: Professor 20 h = 0,5; Professor 40 h = 1,0; Professor 

DE = 1,55; Professor Substituto = 1,0. 

 

Assim, o cálculo do Doc Eqv da UAS será feito com a seguinte fórmula: 

 

 

DocEqv da UAS = ((Qtde. Prof. 20 h * 0,50) + (Qtde prof. 40h substitutos *1,00) + (Qtde Prof. DE*1,55)) / 

1,55. 

 

 

3.2.1 CALCULO DO INDICE 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; (Anexo I). 

Ni = número de alunos ingressantes no curso de graduação; 

PG = peso do grupo do curso de graduação; (Anexo I). 

DG = duração-padrão do curso de graduação; (Anexo I). 

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 ate 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} 

 

 

TAEG = total de alunos equivalentes da graduação presencial; 

NACG = número de alunos concluintes no curso de graduação; 

DG = duração-padrão do curso de graduação; (Anexo I). 

R = retenção-padrão do curso de graduação; (Anexo I). 

PG = peso do grupo do curso de graduação; (Anexo I). 

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) 



 
 

 Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 
 
 

Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento/PROPLAN 

 Cidade Universitária, s/n * Caixa Postal 549 Fone: 067xx 3345-7273. 

CEP 79070-900 * Campo Grande (MS) *  

http://www.ufms.br e-mail: gab.proplan@ufms.br 

 

3.3.2 - 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. 

 

3.3.3 - 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 INDICE 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 INDICE 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. DOS ANEXOS 

 

4.1 Faz parte desta Instrução Normativa o seguinte anexo: 

a) Grupos dos Cursos, Peso dos Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de Retenção. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

5.1 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

MARIZE TEREZINHA LOPES PEREIRA PERES 
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ANEXO I 

 

Grupos dos 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 0,0660 5 

FARMÁCIA 0,0660 5 

CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0,0500 5 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR 0,1000 3 

 

 

 
A3 

 

 

 
1,5 

CIÊNCIAS EXATAS - COMPUTAÇÃO 0,1325 4 

CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 0,1325 4 

ENFERMAGEM 0,0660 5 

FISIOTERAPIA 0,0660 5 

ED. FÍSICA 0,0660 5 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR 0,1000 3 

 

 
A4 

 

 
1,0 

CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 0,1200 4 

LINGUÍSTICA E LETRAS 0,1150 4 

CIÊNCIAS HUMANAS 0,1000 4 

FORMAÇÃO DE PROFESSOR 0,1000 4 

BACHARELADO INTERDISCIPLINAR 0,1000 3 

 


