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TESE PARA O CONGRESSO DA UNIFESP 

 

Resumo:  

Proposta elaborada, a partir das discussões da comissão de orçamento 

institucional, visando a revisão da diferença existente entre os cursos na matriz Andifes, a 

partir de identificar como deveria ser o gasto, considerando-se a qualidade da educação 

oferecida e não apenas o número de vagas. 

 

Exposição da tese: 

REDISTRIBUIÇÃO DO ORÇAMENTO NA UNIFESP 

A educação pública, gratuita e de qualidade socialmente referenciada é 

permanentemente reivindicada no processo constituição da estrutura e organização da 

educação brasileira. São demandas históricas reafirmadas em diversos espaços e fóruns 

(como não lembrar do fórum nacional em defesa da escola pública liderado pelo saudoso 

professor Florestan Fernandes). São essas ações da sociedade brasileira que 

compuseram os princípios, organizados na forma de direitos, expressos em nossa 

constituição federal, na lei de diretrizes e bases da educação nacional e no recém 

aprovado plano nacional de educação. 

Há um novo ciclo de expansão de oportunidades em investimentos educacionais e a 

condução da política econômica, com viés ortodoxo (restrição fiscal e aperto monetário), 

condiciona uma visão de gestão pública, preocupada com o controle restrito das finanças e 

com a eficiência do gasto. Uma consequência imediata é a associação das concepções de 

avaliação aos resultados econômicos. 

No caso específico do orçamento do setor educacional a Constituição de 1988 

determina a seguinte vinculação, regulamentada pela Emenda Constitucional nº.14, de 

1996: “Art. 212. A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.”, (BRASIL, 1988). 

É inegável a necessidade social de controle e responsabilidade com o gasto em 

educação. O Ipea mantém, desde o início dos anos 1980, um núcleo de estudos e projetos 
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para aferir indicadores de gastos educacionais. Esta metodologia foi incorporada como 

uma ação do MEC, e desde então vem construindo uma série histórica (tabela abaixo). 

O patamar de 10% do PIB, como referência para o gasto com a educação pública, 

resulta de sucessivos movimentos em defesa da educação pública, tendo sido expressado 

de forma mais concreta na Conferência Nacional da Educação de 1997, que resultou no 

Plano Nacional da Educação da Sociedade Brasileira, uma das bases para o nosso plano 

nacional de educação de 2001. 
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Nosso atual plano nacional de educação (LEI Nº 13.005, DE 25 JUNHO DE 2014), 

com metas e estratégias para os próximos 10 anos, determina na meta 13 o aumento a 

qualidade da educação superior como um desafio. 

Além disso, sinaliza que esse aumento da qualidade da educação brasileira 

depende de um aumento no investimento na educação e de instrumentos para dar 

parâmetros aos padrões de qualidade desejados: 

Meta 20: ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5o 

(quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do 

PIB ao final do decênio. 

Estratégias 

20.5) desenvolver, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, estudos e acompanhamento regular dos 

investimentos e custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas 

etapas e modalidades; 

20.6) no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PNE, será implantado o Custo 

Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos 

estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será 

progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

Olhando para o orçamento da nossa universidade UNIFESP, percebemos que o 

processo de distribuição do orçamento entre os campi deve ser aprimorado, objeto e 

concordância de todos e, para isso, precisamos pensar os mecanismos que orientam essa 

distribuição. 

A comissão de orçamento institucional da pró-reitoria de planejamento (demandada 

no ato de aprovação da distribuição orçamentária, do atual exercício, no CONSU) é 

composta por diversos membros da comunidade universitária (de todos os campi) vem 

fazendo um esforço para aprimorar a distribuição orçamentária, que tem como fonte, 

atualmente, a matriz Andifes. 

A fórmula ANDIFES que fundamenta a distribuição está baseada em padrão de 

atendimento per capita (número de estudantes) com uma variação, dada por um peso, 
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incorporado à fórmula (um estudante das áreas médicas tem um peso 4,5 maior que um 

estudante das ciências humanas). 

Mas surge a pergunta: quais são as condições necessárias para formar um 

estudante de graduação ou pós-graduação na nossa universidade? 

Os pontos destacados acabaram orientando as discussões na nossa comissão de 

orçamento e ganhou centralidade o fator multiplicador da matriz andifes (o peso de cada 

área de formação), no sentido de ser um elemento importante no diagnóstico da formação, 

da sua qualidade e do custo gerado pelas atividades de ensino na graduação e pós, 

possivelmente, distinto em cada curso e programa, e que determina a fonte orçamentária 

atual. 

Vejam que na Educação Básica (agora estendido pelo PNE para todos os níveis e 

modalidades de ensino) o custo-aluno-qualidade é uma referência nacional. 

O valor do CAQi é calculado a partir dos insumos essenciais ao desenvolvimento 

dos processos de ensino e aprendizagem que levem gradualmente a uma educação de 

qualidade, Custo Aluno Qualidade inicial (CAQi) (o atual modelo foi desenvolvido pela 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação, como referência para a construção da matriz 

de Padrões Mínimos de Qualidade para a Educação Básica Pública no Brasil). 

 

Propostas 

Tentar reconstruir o fator multiplicador (peso) da matriz andifes, a partir da nossa 

realidade da UNIFESP, o que melhoraria o conhecimento sobre as atividades que 

realizamos e seu custo, com isso, melhoraríamos nossas estimativas, gerando maior 

segurança na discussão sobre a redistribuição orçamentária e seus critérios; 

- Fazer um levantamento do custo / aluno de todos os cursos para termos uma ideia 

de como se apresenta o fator de correção no caso da Unifesp (diferença de custos entre os 

cursos); 

- Utilizar um critério e procedimento que considere a qualidade educativa (um 

modelo para isso é o CAQi, aprovado no PNE para a educação básica e que pode servir 

de parâmetro inicial; 
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- Articular os PDIs de cada campi com a distribuição dos recursos, de forma a 

conseguir gerar cenários de crescimento e desenvolvimento dos cursos. 

MATRIZ ANDIFES 

  NOME 
SIAPE / Nº 

MATRÍCULA 
FUNÇÃO 

1 Analy da S.B.C. de Souza 7067956 Discente 

2 Andréia R P Meleti 11609601 Tec. Adm. 

3 Anna Cecilia Venturini 9170583 Docente 

4 Claudio Benedito Baptista Leite 18268877 Docente 

5 Cristiano Raminelli 16067092 Docente 

6 Cristina Rossi Nakayama 18447976 Docente 

7 Cristina Souza Freire Nordi 16268403 Docente 

8 Débora Cristina de Oliveira 20383777 Docente 

9 Diogo de Oliveira Silva 17410947 Docente 

10 Fábio Alves Pereira 93111 Discente 

11 Flaminio de O. Rangel 18229103 Docente 

12 Gislaine Ricci Leonardi 18229138 Docente 

13 Heron D. Torres da Silva 17547080 Docente 

14 Iara R. A. Pereira Bresolin 21313152 Docente  

15 Ileana Rubio 17729315 Docente 

16 João Alexandrino 17729340 Docente  

17 João Paulo dos Santos Fernandes 20418663 Docente 

18 João Valdir Comasseto 20006861 Docente 

19 José Ermírio F. de Moraes 15525682 Docente 

20 José Plácido 29613872 Docente 

21 Juarez P. Furtado 15530082 Docente 

22 Juliana dos Santos Oliveira 15679302 Tec. Adm. 

23 Juliana Gardenalli de Freitas 18448026 Docente 

24 Karin Argenti Simon 15554682 Docente 

25 Larissa Prearo Sanches 7068553 Discente 

26 Laura Oliveira Péres Philadelphi 15525861 Docente 

27 Leda Lorenzo Montero 20590209 Docente 

28 Leonardo J. A. Siqueira 917069 Docente 

29 Luciana Varanda Rizzo 17729358 Docente 

30 Luciene A. R. Minarini 9170739 Docente 

31 Lucinéia Ceridório 20523498 Docente 

32 Mariana de Souza Cruz 7085154 Discente 

33 Miriam Uemi 18229251 Docente 

34 Mirian Chieko Shinzato 16235645 Docente 

35 Monica Marques Telles 16726614 Docente 

36 Newton Andreo Filho 17207653 Docente 

37 Nilson Antonio de Assuncao 16625044 Docente 
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38 Nilton Évora do Rosário 29584431 Docente 

39 Norberto Sanches Gonçalves 11597654 Docente 

40 Paulo R. R. Minarini 9166218 Docente 

41 Sergio Stoco 2052362 Docente 

42 Tatiane Fernandes da Silva 7063774 Discente 

43 Tereza da Silva Martins 9162227 Docente 

44 Valéria Equi Brasilio 7076536 Discente 

45 Verilda Speridião Kluth  17527313 Docente 

46 Vítor Hugo Melo de Almeida 63773 Discente 

47 Wagner Luiz Batista 16918530 Docente 

48       

49       

50       

 


