MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

RESOLUÇÃO No 060/2014-CONSAD, de 29 de dezembro de 2014.
Institui modelo para distribuição dos recursos orçamentários de
custeio entre os Centros Acadêmicos e as Unidades Acadêmicas
Especializadas da UFRN.
A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO
NORTE, faz saber que o Conselho de Administração - CONSAD, no uso das
atribuições que lhe confere o Artigo 14, Inciso XI, do Estatuto da UFRN,
CONSIDERANDO o Decreto no 7233, de 19 de julho de 2010, que estabelece
parâmetros norteadores a serem utilizados na distribuição dos recursos de custeio do
MEC para as IFES de todo o país;
CONSIDERANDO o Estatuto da UFRN, no seu Art. 18, que confere ao
Conselho da Administração – CONSAD – as funções deliberativas, normativas e
consultivas sobre matéria administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e de
recursos humanos;
CONSIDERANDO a necessidade e a importância de uma distribuição
orçamentária fundada em critérios objetivos, alinhados com os principais
componentes de despesa de custeio das unidades acadêmicas e, ao mesmo tempo,
indutora do aprimoramento das atividades finalísticas e da dinâmica própria do
crescimento da instituição;
CONSIDERANDO o que consta do Processo no 085895/2014-60,
RESOLVE:
Art. 1o O orçamento de custeio destinado às unidades acadêmicas da UFRN (Centros
Acadêmicos e Unidades Acadêmicas Especializadas) é distribuído com base no
modelo detalhado no Anexo I a essa Resolução.
§ 1o A aplicação do modelo, a fixação dos pesos incidentes sobre os indicadores de
distribuição e a respectiva base de incidência são fixadas anualmente na resolução do
Conselho de Administração (CONSAD), que trata da distribuição orçamentária, tendo
como referência o orçamento de custeio destinado à UFRN (matriz ANDIFES e
REUNI) pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para o financiamento da Educação
Superior.
§ 2o Para o estabelecimento dos indicadores serão utilizados os dados registrados nos
sistemas SIG-UFRN, relativos aos períodos letivos efetivos (regulares e de férias) do
ano imediatamente anterior considerado para a distribuição orçamentária.

Art. 2o Fica instituído o Fundo de Compensação Orçamentária para as distribuições
orçamentárias do quadriênio 2015 a 2018, cuja destinação é sanar eventuais perdas
orçamentárias das unidades em decorrência da implantação do modelo de distribuição
objeto desta Resolução.
§ 1o O orçamento do Fundo será subtraído do orçamento de custeio da UFRN (matriz
ANDIFES e REUNI), descontada a parcela destinada às unidades acadêmicas e
compensará 100% das perdas decorrentes da aplicação do modelo, até o final do ano
de 2018.
§ 2o São consideradas perdas orçamentárias das unidades as diferenças registradas
entre o orçamento da unidade aprovado pelo CONSAD em 2014, conforme
estabelecido na Resolução 008/2014-CONSAD, de 24 de abril de 2014, e o
orçamento aprovado para esta mesma unidade no respectivo ano.
§ 3o Para os anos de 2016, 2017 e 2018 somente serão compensadas perdas daquelas
unidades que foram contempladas com recursos do Fundo de Compensação
Orçamentária quando da aplicação do modelo em 2015, tomando sempre como base o
seu orçamento de 2014, respeitada a situação prevista no § 4º.
§ 4o As unidades contempladas com recursos do Fundo de Compensação
Orçamentária do quadriênio 2015-2018 que atingirem o valor do seu orçamento de
2014 com a aplicação do modelo de distribuição, deixam de receber recursos do
Fundo nas distribuições subsequentes mesmo que voltem a apresentar perdas em
relação ao valor do orçamento de 2014.
§ 5o Fica estabelecido como teto máximo de compensação orçamentária de cada
unidade a perda orçamentária verificada quando da primeira aplicação do modelo em
2015.
Art. 3o Fica constituída a Comissão Permanente de Auditagem dos dados utilizados
no modelo, composta por um representante da Pró-Reitoria de Planejamento e
Coordenação Geral (PROPLAN), que a presidirá, e por dois representantes de cada
unidade acadêmica (Titular e Suplente), indicados pelo Diretor da unidade acadêmica
e designados pela Reitora.
Parágrafo único. O mandato dos representantes de cada unidade acadêmica será de
dois anos, permitida a recondução.
Art. 4o Compete à Comissão Permanente de Auditagem emitir parecer sobre a
validade dos dados a serem utilizados antes de cada aplicação do modelo.
Art. 5o Fica constituída a Comissão de Avaliação do Modelo, designada pelo Reitor,
composta pelo Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral (PROPLAN), que a
presidirá, pelo Pró-Reitor de Administração, por dois diretores de Centro Acadêmico
e por um diretor de Unidade Acadêmica Especializada, indicados pelos diretores, e
dois representantes do CONSAD, escolhidos entre seus membros.

§ 1o O mandato dos representantes do CONSAD e dos representantes de cada unidade
acadêmica será de dois anos, permitida a recondução.
§ 2o Os representantes do CONSAD, dos Centros Acadêmicos e das Unidades
Acadêmicas Especializadas terão seus mandatos renovados parcialmente para que não
haja descontinuidade das atividades da Comissão de Avaliação do Modelo.
Art. 6o Compete à Comissão de Avaliação do Modelo:
I – discutir e submeter à aprovação do CONSAD propostas de alterações ao modelo,
visando a aprimorá-lo;
II - discutir e propor à Superintendência de Informática (SINFO) novas consultas para
obtenção de dados institucionais que subsidiem o modelo;
III - acompanhar e avaliar a utilização do Fundo de Compensação Orçamentária.
Art. 7o Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Reitoria, em Natal, 29 de dezembro de 2014.
Ângela Maria Paiva Cruz
REITORA

ANEXOI
Modelo para distribuição dos recursos orçamentários de custeio
entre os Centros Acadêmicos e as Unidades Acadêmicas
Especializadas da UFRN

O modelo aqui apresentado tem como base o Decreto no. 7233, de 19 de
julho de 2010, que estabelece os seguintes parâmetros norteadores a serem
utilizados na distribuição dos recursos de custeio do MEC para as IFES de todo o
país:
 o número de matrículas e quantidade de alunos ingressantes e
concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período;
 a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do
conhecimento;
 a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico,
cultural e artístico, reconhecida nacional e internacionalmente;
 o número de registro e comercialização de patentes;
 a relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação
e na pós-graduação;
 os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação Superior –
SINAES, instituído pela Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004;
 a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como
respectivos resultados da avaliação pela Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; e
 a existência de programas institucionalizados de extensão, com
indicadores de monitoramento.
Levou em conta, também, experiências desenvolvidas em outras
instituições e na própria UFRN, como forma de subsidiar suas discussões.
1. COMPONENTES DO MODELO

O modelo proposto é baseado em 7 (sete) indicadores que procuram
contemplar, além das orientações do decreto supracitado, outras componentes
de grande impacto nas despesas de custeio das unidades acadêmicas. No
estabelecimento dos indicadores buscou-se aliar à sua representatividade, uma
fácil compreensão e amplas condições para permitir sua auditagem. Os
indicadores utilizados são apresentados a seguir:


INDICADOR 1 - Número de alunos atendidos (peso 0,45) – é
avaliado considerando-se o conceito de aluno equivalente,
consagrado na Matriz ANDIFES, modelo utilizado pelo MEC para a
distribuição dos recursos destinados a Outras Despesas Correntes
entre as IFES. O cálculo do número de alunos equivalentes leva em
conta os níveis graduação, mestrado, doutorado e residência médica.
No caso da UFRN, estão sendo considerados também os alunos

equivalentes associados às residências multiprofissionais. Cada uma
das parcelas é dada por uma fórmula específica conforme explicitado a
seguir:


Alunos de graduação

���� � =
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com: ���� �
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× � × �� × ��� × ��

número de alunos equivalentes de graduação
associados a um determinado curso;
���
número de alunos diplomados no curso, no ano
anterior àquele da aplicação do modelo;
�
fator de retenção de cada curso/área de
conhecimento, de acordo com tabela utilizada pelo
MEC;
��
número de alunos ingressantes no curso, no ano
anterior àquele de aplicação do modelo;
�
duração do curso em anos, de acordo com tabela
utilizada pelo MEC;
��
bônus por curso oferecido em turno noturno, fixado
em 1,07;
���
bônus por curso oferecido fora da sede, fixado em
1,05;
��
peso do grupo onde se insere o curso, de acordo com
tabela utilizada pelo MEC.
Casos particulares do cálculo do aluno equivalente dos cursos de
graduação são tratados conforme estabelecido a seguir:
 �� = 0 ou �� < ���




���� � = ��� × 1 + � × � × �� × ��� × ��

Cursos novos, onde ��� = 0
���

���� � = ��� × �� × ��� × ��

número de alunos matriculados no curso, efetivos no
ano de referência do cálculo.
Observação: O número de alunos equivalentes da graduação é
calculado tendo como base os cursos oferecidos pela UFRN.
Entretanto, a distribuição dos recursos é orientada para as
unidades acadêmicas. Para permitir que o conceito de aluno
equivalente pudesse ser associados às unidades, foi utilizada a
seguinte fórmula de conversão:

����������� =
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O fator de participação do departamento ( �������������� ) é utilizado
para estabelecer a proporção relativa do total de alunos equivalentes
de um dado ������ que deve ser alocado a um dado ������ . O termo
departamento deve ser substituído pelo termo unidade acadêmica
especializada onde couber .
Para um dado ������ , a seguinte restrição deve ser obedecida:
�������

�������������� = 1

Para o cálculo do �������������� , são consideradas todas as turmas de
disciplinas que possuam alunos do ������ matriculados nas mesmas.
Dessas turmas, são identificadas todas aquelas oferecidas pelo ������ .
Para essas turmas, busca-se então calcular a contribuição do ������ no
������ através da expressão:

������� ������ =
onde:

��������_������������_�����_���������� × �
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������������� é a contribuição do departamento.
��������_������������_�����_���������� corresponde ao número de
alunos (NA) do ������ matriculados naquela turma da
disciplina oferecida pelo ������ .
��������������_�����_���������� corresponde ao número de alunos
(NA) matriculados naquela turma da disciplina oferecida pelo
������ .
� = 1 para turmas com até 90 alunos matriculados e � = 2
para as turmas com mais de 90 alunos matriculados.

O �������� ������ pode então ser calculado pela expressão:
�������� ������ =
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Alunos de pós-graduação – Mestrado Stricto Sensu e
Profissional

com: ���� �
��

���� � = �� × ��� × ��

número de alunos equivalentes de mestrado
associados a um determinado curso;
número de alunos regulares matriculados no curso
de mestrado;

���

fator de tempo dedicado a cursar disciplinas no
mestrado, fixado pelo MEC em 3 4 ou 0,75 do
tempo de duração padrão considerado pela CAPES,
correspondente a 2 (dois) anos. Considera-se que o
tempo necessário para cursar disciplinas é de 1 1 2
anos, ou seja, entram como encargo docente e não de
pesquisa;
PG
peso do grupo onde se insere o curso de mestrado,
de acordo com tabela utilizada pelo MEC.
Observação: O número de alunos equivalentes da mestrado é
calculado tendo como base os cursos oferecidos pelos diferentes
programas de pós-graduação da UFRN. Como a distribuição é
orientada para as unidades acadêmicas, adotou-se como critério
associar os cursos às unidades onde estão sediados os Programas de
Pós-graduação. Para aqueles Programas associados a mais de uma
unidade, como nos casos dos programas de Ciências e Engenharia do
Petróleo (associado ao CT e ao CCET), de Ciências e Engenharia dos
Materiais (associado ao CT e ao CCET) e de Biotecnologia (associado
ao CT e ao CB), considerou-se 50% dos alunos equivalentes calculados
para cada unidade.


Alunos de pós-graduação – Doutorado Stricto Sensu

com: ���� �

���� � = �� × ��� × ��

número de alunos equivalentes de doutorado
associados a um determinado curso;
ND
número de alunos regulares matriculados no curso
de doutorado;
���
fator de tempo dedicado a cursar disciplinas no
mestrado, fixado pelo Ministério em 3 8 ou 0,38 do
tempo de duração padrão considerado pela CAPES,
correspondente a 4 (quatro) anos. Considera-se que
o tempo necessário para cursar disciplinas é de 1 1 2
anos, ou seja, entram como encargo docente e não de
pesquisa;
PG
peso do grupo onde se insere o curso de doutorado,
de acordo com tabela utilizada pelo MEC.
Observação: O número de alunos equivalentes do doutorado é
calculado tendo como base os cursos oferecidos pelos diferentes
programas de pós-graduação da UFRN. Como a distribuição é
orientada para as unidades acadêmicas, adotou-se como critério
associar os cursos às unidades onde estão sediados os Programas de
Pós-graduação. Para aqueles Programas associados a mais de uma
unidade, como nos casos dos programas de Ciências e Engenharia do
Petróleo (associado ao CT e ao CCET), de Ciências e Engenharia dos
Materiais (associado ao CT e ao CCET) e de Biotecnologia (associado

ao CT e ao CB), considerou-se 50% dos alunos equivalentes calculados
para cada unidade.


Alunos de residência – Médica e Multiprofissional

com: ���� �

����� = ���� ou ���� � = �����

número de alunos equivalentes de mestrado
associados a um determinado curso;
���� número de alunos regulares matriculados na
residência médica;
����� número de alunos regulares matriculados na
residência multiprofissional.

Os resultados relacionados aos cálculos do número de alunos
equivalentes das residências médicas e multiprofissionais tomou como
base os dados registrados nos sistemas SIG-UFRN.







INDICADOR 2 - Área construída (peso 0,20) – outro indicador
utilizado para distribuição dos recursos foi a área construída. Com
este indicador, procurou-se refletir os custos associados às despesas
com pessoal terceirizado, serviços e material para manutenção dos
imóveis. Os valores de área construída, em metros quadrados, são
fornecidos pela Superintendência de Infraestrutura e devem ser
atualizados no início de cada ano. Não são consideradas nesse cálculo
áreas em construção com previsão de inauguração no ano de aplicação
do modelo.

INDICADOR 3 - Carga horária de departamentos ou unidades
acadêmicas especializadas (peso 0,05) – com este indicador,
procurou-se contemplar a carga de créditos sob a responsabilidade
das unidades que desenvolvem os componentes curriculares.
Indiretamente, está-se contemplando a carga de trabalho docente em
atividades de ensino. Como o registro das atividades curriculares não
é feito de maneira uniforme entre as coordenações de curso,
considerou-se apenas a soma das cargas horárias em componentes
curriculares (disciplinas, blocos e módulos) oferecidas no ano anterior,
ficando a computação dos estágios a cargo de análise e proposição de
Comissão de Avaliação do Modelo para as próximas distribuições
orçamentárias.
INDICADOR 4 - Atividades de extensão (peso 0,05) – neste
indicador são considerados os indicadores apresentados a seguir,
observando-se as metas 9, 10 e 11 do PDI 2010/2019 e a Resolução
053/2008-CONSEPE.


Número de docentes (NDO) da unidade acadêmica, atuando em
extensão e participantes de projetos concluídos, aprovados pela
unidade de origem e homologados pela Proex;



Número de discentes de graduação (NDISC) vinculados a cursos
oferecidos pela unidade acadêmica, atuando em extensão e
participantes de projetos concluídos, aprovados pela unidade de
origem e homologados pela Proex;
 Número de servidores técnico-administrativos (NSTA) da unidade
acadêmica, atuando em extensão e participantes de projetos
concluídos, aprovados pela unidade de origem e homologados pela
Proex;
 Número de projetos concluídos (NP), aprovados pelo conselho da
unidade e homologados pela Proex;
A estes indicadores é aplicada a seguinte fórmula:






��������� =
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INDICADOR 5 - Atividades de pós-graduação (peso 0,10) – é
utilizado para contemplar o esforço e a qualidade das unidades
acadêmicas no desenvolvimento das suas atividades de pesquisa e
pós-graduação. É considerada a soma dos conceitos da CAPES dos
cursos de doutorado, mestrado e mestrado profissional. Em
programas com mais de um curso, o conceito do programa é
considerado para cada curso. Como a distribuição é orientada para as
unidades acadêmicas, adotou-se como critério associar os cursos às
unidades onde estão sediados os Programas de Pós-graduação. Para
aqueles Programas associados a mais de uma unidade, como nos casos
dos programas de Ciências e Engenharia do Petróleo (associado ao CT
e ao CCET), de Ciências e Engenharia dos Materiais (associado ao CT e
ao CCET) e de Biotecnologia (associado ao CT e ao CB), considerou-se
50% da soma relativa a esses programas para cada unidade.

INDICADOR 6 - Atividades de graduação (peso 0,10) – é utilizado
para contemplar o esforço e a qualidade das unidades acadêmicas no
desenvolvimento das suas atividades de graduação. É considerada a
média dos conceitos de curso (CC) ou conceitos preliminares de curso
(CPC) do INEP. Como essa avaliação é feita por amostragem a cada ano,
para o cálculo das médias são consideradas as avaliações realizadas
nos três últimos anos anteriores ao da aplicação do modelo. Como a
distribuição é orientada para as unidades acadêmicas, adotou-se como
critério associar os cursos às unidades onde estão sediadas as suas
coordenações.
INDICADOR 7 – Atividades de pesquisa (peso 0,05) – neste
indicador é considerada a soma total dos produtos de pesquisa
descritos no Anexo II da presente resolução, estabelecidos tendo como
base a resolução 136/2014-CONSEPE, de 22 de julho de 2014.

2. CÁLCULO DOS ÍNDICES DE DISTRIBUIÇÃO

Como todos os indicadores têm natureza e valores não compatíveis, antes
do estabelecimento dos índices devem ser normalizados. Para a normalização,
utilizou-se, para cada indicador, a seguinte expressão:
�������������������� =

�����_����������������
�����_����������������
�����_��_��������

Uma vez apurados os indicadores do modelo, os índices a serem
utilizados para a distribuição dos recursos de custeio, são calculados com base
em média ponderada de seus valores. Os indicadores utilizados são apresentados
a seguir:
������������� =
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Conforme explicitado anteriormente, os pesos de cada indicador são os
seguintes:
Indicador
1
2
3
4
5
6
7

Descrição
Número de alunos atendidos
Área construída
Carga horária de departamentos ou unidades
acadêmicas especializadas
Atividades de extensão
Atividades de pós-graduação
Atividades de graduação
Atividades de pesquisa

Peso
0,45
0,20
0,05
0,05
0,10
0,10
0,05

A N E X O II
Produtos de pesquisa considerados1
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1

Descrição
Trabalho de conclusão de curso, concluído por
orientado, na Graduação e Residência na UFRN,
cujo(s) orientador(es) é(são) lotado(s) na
unidade acadêmica.
Trabalho de conclusão de curso, concluído por
orientado, na Especialização e Aperfeiçoamento
na UFRN, cujo(s) orientador(es) é(são) lotado(s)
na unidade acadêmica.
Projeto de monitoria na UFRN com relatório
concluído na UFRN, cujo(s) orientador(es) é(são)
lotado(s) na unidade acadêmica.
Dissertação de mestrado, concluída por
orientado, na UFRN, cujo(s) orientador(es) é(são)
lotado(s) na unidade acadêmica.
Trabalho final de mestrado profissional concluído
por orientado na UFRN, cujo(s) orientador(es)
é(são) lotado(s) na unidade acadêmica.
Tese de doutorado, concluída por orientado, na
UFRN, cujo(s) orientador(es) é(são) lotado(s) na
unidade acadêmica.
Relatório final de pesquisa aprovado pela
instância competente da UFRN, cujo coordenador
é lotado na unidade acadêmica.
Relatório final de pesquisa ou extensão ou
projeto integrado aprovado pela instância
competente da UFRN, cujo coordenador é lotado
na unidade acadêmica.
Artigo técnico-científico publicado em periódico
classificado como
Qualis A, com autor(es)
lotado(s) na unidade.
Artigo técnico-científico publicado em periódico
classificado como
Qualis B, com autor(es)
lotado(s) na unidade.
Artigo técnico-científico publicado em periódico
classificado como
Qualis C, com autor(es)
lotado(s) na unidade.
Trabalho Completo/Resumo/Resumo Expandido
publicado em anais de evento internacional, com

Pontuação
3
3
5
5
5
10
5
5
50
30
15
10

No caso onde a autoria do item considerado envolver a participação de pessoas vinculadas a
mais de uma unidade acadêmica, a pontuação atribuída ao item será dividida entre estas
unidades.

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

autor(es) lotado(s) na unidade.
Trabalho Completo/Resumo/Resumo Expandido
publicado em anais de evento nacional, com
autor(es) lotado(s) na unidade.
Trabalho Completo/Resumo/Resumo Expandido
publicado em anais de evento regional/local, com
autor(es) lotado(s) na unidade.
Carta patente, com detentor(es) lotado(s) na
unidade.
Publicação
de
livro
científico,
didático/paradidático, cultural ou técnico em
editora com ISBN e Conselho Editorial, com
autor(es) lotado(s) na unidade.
Capítulo de livro científico, didático/paradidático,
cultural ou técnico em editora com ISBN e
Conselho Editorial, com autor(es) lotado(s) na
unidade.
Tradução
de
livro
científico,
didático/paradidático, cultural ou técnico em
editora com ISBN e Conselho Editorial, com
autor(es) lotado(s) na unidade.
Tradução de capítulo de livro científico,
didático/paradidático, cultural ou técnico em
editora com ISBN e Conselho Editorial, com
tradutor(es) lotado(s) na unidade.
Tradução
publicada
de
artigo
didático/paradidático, cultural, artístico ou
técnico em editora com ISBN e Conselho
Editorial, com tradutor(es) lotado(s) na unidade.
Prefácio ou Resenha de livro científico,
didático/paradidático, cultural ou técnico em
editora com ISBN e Conselho Editorial ou
Prefácio, Editorial ou Introdução de periódicos
científicos, com autor(es) lotado(s) na unidade.
Edição de livro em editora com ISBN e Conselho
Editorial, com editor(es) lotado(s) na unidade.
Organização
de
livro
científico
didático/paradidático, cultural ou técnico em
editora com ISBN e Conselho Editorial, com
organizador(es) lotado(s) na unidade.
Publicação de cartas geográficas, mapa ou similar,
em livros ou revistas indexadas, com autor(es)
lotado(s) na unidade.
Registro de software, com autor(es) lotado(s) na
unidade.
Produção de obras artísticas classificadas como
Qualis A compreendendo as áreas da coreografia,
da literatura, da música, do teatro, do cinema,
da(o) TV/vídeo, do desenho, da escultura, da
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fotografia, da gravura, da pintura e da instalação,
com autor(es) lotado(s) na unidade.
Produção de obras artísticas classificadas como
Qualis B compreendendo as áreas da coreografia,
da literatura, da música, do teatro, do cinema,
da(o) TV/vídeo, do desenho, da escultura, da
fotografia, da gravura, da pintura e da instalação,
com autor(es) lotado(s) na unidade.
Produção de obras artísticas classificadas como
Qualis C compreendendo as áreas da coreografia,
da literatura, da música, do teatro, do cinema,
da(o) TV/vídeo, do desenho, da escultura, da
fotografia, da gravura, da pintura e da instalação,
com autor(es) lotado(s) na unidade.
Apresentação de trabalho em evento científico
internacional, com apresentador(es) lotado(s) na
unidade.
Apresentação de trabalho em evento científico
nacional, com apresentador(es) lotado(s) na
unidade.
Apresentação de trabalho em evento científico
regional ou local, com apresentador(es) lotado(s)
na unidade.
Autoria de partitura musical, com autor(es) são
lotado(s) na unidade.
Composição musical, com autor(es) são lotados
na unidade.
Arranjo musical, com autor(es) são lotados na
unidade.
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