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Capítulo 1  

Introdução 

 

 

 

 

 

 

Este trabalho tem como objetivo contribuir no estudo sobre os indicadores de 

desempenho de Instituições Federais de Educação Tecnológica aplicando a abordagem do 

Balanced Scorecard para avaliar os indicadores existentes, decorrentes de resolução do 

Tribunal de Contas da União (TCU) e complementados por trabalho sugerido ao Conselho 

de Dirigentes dos CEFETs - CONCEFET pelo Fórum de Planejamento – FORPLAN, 

colegiado de assessoramento do Conselho para a área de planejamento e gestão e 

incorporados ao Relatório de Gestão. 

 Uma contextualização sobre o tema da pesquisa, contendo os principais objetivos e 

a relevância do trabalho, sob os pontos de vista acadêmico e prático são mostrados neste 

capítulo. Em seguida são apresentados o objetivo, a relevância e a estrutura geral dos 

capítulos que integram este trabalho acadêmico. 

1.1 Contextualização 

 As Instituições Federais de Educação Tecnológica abrangiam em 2006 36 Escolas 

Agrotécnicas Federais (EAF), 33 Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET), 32 

Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais, uma Escola Técnica Federal e 

uma Universidade Tecnológica Federal. Essas instituições são todas entidades públicas 

federais sujeitas à legislação específica e ao acompanhamento do desempenho e correção 

de sua execução orçamentária pelo Tribunal de Contas da União. 

 Destas Instituições, os CEFETs constituem o objeto dessa pesquisa e a Tabela 1.1 

apresenta sua distribuição pelas unidades da federação no Brasil. 
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Tabela 1.1 Centros Federais de Educação Tecnológica no Brasil 

Região Estado Denominação 
Centro-Oeste GO Centro Federal de Educação Tecnológica de Goiás 
Centro-Oeste GO Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde 
Centro-Oeste GO Centro Federal de Educação Tecnológica de Urutaí 
Centro-Oeste MT Centro Federal de Educação Tecnológica do Mato Grosso 
Centro-Oeste MT Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá 
Nordeste AL Centro Federal de Educação Tecnológica de Alagoas 
Nordeste BA Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia 
Nordeste CE Centro Federal de Educação Tecnológica do Ceará 
Nordeste MA Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão 
Nordeste PB Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba 
Nordeste PE Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco 
Nordeste PE Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina 
Nordeste PI Centro Federal de Educação Tecnológica do Piauí 
Nordeste RN Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte 
Nordeste SE Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe 
Norte AM Centro Federal de Educação Tecnológica do Amazonas 
Norte PA Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará 
Norte RR Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima 
Sudeste ES Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 
Sudeste MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Bambuí 
Sudeste MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária 
Sudeste MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais 
Sudeste MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Ouro Preto 
Sudeste MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Pomba 
Sudeste MG Centro Federal de Educação Tecnológica de Uberaba 
Sudeste RJ Centro Federal de Educação Tecnológica de Nilópolis 
Sudeste RJ Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro 
Sudeste RJ Centro Federal de Educação Tecnológica de Campos 
Sudeste SP Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo 
Sul RS Centro Federal de Educação Tecnológica de Bento Gonçalves 
Sul RS Centro Federal de Educação Tecnológica de Pelotas 
Sul RS Centro Federal de Educação Tecnológica de São Vicente do Sul 
Sul SC Centro Federal de Educação Tecnológica de Santa Catarina 

 

 A partir de 2002 o Conselho de Dirigentes de Centros Federais de Educação 

Tecnológica – CONCEFET, em obediência a Decisão Nº. 408/2002 do TCU (BRASIL, 

2002), vem procurando estabelecer uma padronização para essa avaliação, estabelecida na 

Decisão do Tribunal de Contas da União como Avaliação de Desempenho do Gestor, 

identificada através de índices e parâmetros contidos no Relatório de Gestão anual de cada 

Instituição, elaborado conforme a versão de normas aprovadas pelo CONCEFET, por 

sugestão do FORPLAN, com base ainda em documentos como a Informação 38/2003 da 

Controladoria Geral da União – CGU e tabelas de Indicadores de Gestão e Desempenho 

levantadas junto às Unidades da Rede de Instituições de Ensino ligadas a SETEC-MEC 
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pelo Fórum de Planejamento - FORPLAN, ligado ao Conselho de Dirigentes dessas 

Instituições, complementadas pela Instrução Normativa TCU nº. 47, de 27 de outubro de 

2004; Decisão Normativa TCU nº. 62, também de 27 de outubro de 2004, bem como a 

Norma de Execução nº. 246, de 23 de dezembro de 2004 da Secretaria Federal de Controle 

Interno - SFCI. 

 A proposta dos indicadores do Modelo FORPLAN/CONCEFET tem como um dos 

princípios a compreensão da necessidade de uma atitude pro-ativa face ao futuro das 

Instituições Federais de Educação Tecnológica, constituindo-se assim elemento para ação 

estratégica de cada instituição e da rede como um todo. A Tabela 1.2 apresenta a relação 

dos indicadores e o Anexo 1 os apresenta em detalhe. 

 No início dos anos 1990 Kaplan e Norton (1992) conceberam a abordagem do 

Balanced Scorecard – BSC, o qual pretende reunir a medição do desempenho e a 

orientação estratégica da empresa. Para Kaplan e Norton (1997) o BSC tem por objetivo 

central medir e monitorar a estratégia em ação. O detalhamento do BSC e sua aplicação a 

organizações públicas será visto no capítulo 2. 

 É no contexto dos CEFET´s e da existência da abordagem do BSC, o qual tenta 

orientar a medição à estratégia, que se situa esse trabalho.  
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Tabela 1.2 Indicadores de Desempenho definidos pelo FORPLAN 

INDICADORES FORPLAN/CONCEFET E TCU 

1) Resposta à Demanda 

2) Relação Candidato/Vaga 

3) Relação de Vagas Ofertadas por Aluno 

4) Relação de Ingressos por Alunos 

5) Relação de Matrículas por Turno 

6) Relação de Concluintes / Alunos  

7) Taxa de Integração de Carga Horária / Alunos 

8) Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes 

9) Índice de Eficiência Acadêmica – Integração Carga Horária 

10) Índice de Retenção do Fluxo Escolar 

11) Índice de Transferências, Perdas 

12) Relação Docentes em Tempo Integral 

13) Relação Alunos/Docente em Tempo Integral 

14) Índice de Docentes em Tempo Integral c/ Afastamento 

15) Relação Docente (contrato temporário) em Tempo Integral 

16) Índice de Titulação do Corpo Docente 

17) Relação Alunos / Servidor TA em Tempo Integral 

18) Relaçao Servidor TA / Docente em Tempo Integral 

19) Relação Livros (exemplares) / Alunos 

20) Relação Livros (títulos) / Alunos 

21) Relação Periódicos (títulos) / Alunos 

22) Gastos correntes por aluno 

23) % de gastos com o pessoal 

24) % de gastos com pessoal ativo 

25) % de gastos com outros custeios 

26) % de gastos com custeio básico 

27) % de gastos com investimentos / gastos totais 

28) % de gastos com / gastos de OCC 

29) % de gastos com outras fontes 

30) % de gastos com convênios 

31) % de gastos com convênios SETEC 

 

1.2 Objetivo 

 O objetivo central deste trabalho é avaliar os indicadores utilizados pelos Centros 

Federais de Educação Tecnológica do Brasil na abordagem do Balanced Scorecard (BSC), 

proposto por Kaplan e Norton (1992). 

1.3 Relevância 

 Esta pesquisa contribui para o desenvolvimento dos modelos conceituais de gestão 

do desempenho em entidades públicas de educação tecnológica, tomando por base o 
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modelo FORPLAN e propondo uma modelagem baseada no Balanced Scorecard. O 

trabalho aqui apresentado também é útil por agregar conhecimentos sobre as contribuições 

proporcionados pela aplicação do Balanced Scorecard em organizações públicas. 

 Do ponto de vista acadêmico ainda esse trabalho acrescenta mais um estudo à 

parcela da produção científica existente sobre a aplicação do modelo BSC em organizações 

de governo ou sem fins lucrativos.  

1.4 Organização da Tese 

 A dissertação foi elaborada com uma estrutura em cinco capítulos. Além desta 

introdução, há o capítulo 2 sobre Referencial Teórico, o capítulo 3 tratando da 

Metodologia, o capítulo 4 que apresenta os Resultados e Discussão, e o capítulo final com 

Conclusões e Recomendações.  

 No Capítulo 2 estão contidas as referências teóricas sobre gestão de desempenho, as 

características do sistema Balanced Scorecard e a maneira de comparação dos índices 

encontrados nos Relatórios de Gestão de Instituições Federais de Educação Tecnológica – 

IFETs pelos parâmetros do BSC. Estando no final do capítulo uma síntese com as 

principais conclusões advindas da integração dos indicadores levantados segundo 

preconiza a legislação vigente e sua comparação segundo pregam Kaplan & Norton no seu 

Balanced Scorecard. 

 O Capítulo 3 detalha a metodologia utilizada na pesquisa bem como a sua 

caracterização, mostrando como é desenvolvida e agrupada nas Tabelas sobre a coleta dos 

indicadores contidos nos Relatórios de Gestão de cada IFET para que fosse definida e 

caracterizada a amostra a ser estudada. Consta ainda do capítulo três a forma como são 

obtidas as informações complementares para operacionalização do modelo, mostrando 

como são realizados os testes das questões de pesquisa e as análises estatísticas dos dados 

coletados.   

 A consistência e validação dos dados coletados estão no Capítulo 4, bem como a 

análise exploratória dos dados, os testes de questões levantadas, os resultados das análises 

estatísticas e sua freqüência na forma como foram levantadas e suas limitações.  

 O Capítulo 5 finaliza a apresentação do trabalho com a mostra das principais 

conclusões obtidas com a pesquisa, sugerindo a sua continuidade através de trabalhos 

complementares como forma de aprofundamento no estudo da avaliação dos índices de 

desempenho das IFETs, em razão da existência de limitações na realização de tais estudos. 
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Nesse capítulo são realizadas, ainda, análises críticas quanto ao objetivo da pesquisa e à 

metodologia utilizada, na busca de evitar possíveis falhas na aferição do desempenho, 

fazendo recomendações para que futuros trabalhos possam incorporar o aprendizado 

alcançado com a presente pesquisa. 
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Capítulo 2  

 Balanced Scorecard e os 

Indicadores dos Centros 

Federais de Educação 

Tecnológica 

 

 

 

 Este capítulo apresenta trabalhos publicados na literatura técnica sobre o sistema 

balanced scorecard na gestão do desempenho e suas interações nas organizações. São 

apresentadas as principais conclusões teóricas advindas destas análises. Foram pesquisadas 

teses, livros, páginas da Internet, artigos em periódicos nacionais e internacionais, anais de 

congressos e normas afins, com as seguintes palavras-chave: performance management, 

Balanced Scorecard, performance measurement, setor público.  

 O capítulo está organizado e estruturado nos seguintes tópicos: Balanced Scorecard, 

BSC aplicado em organizações públicas, Indicadores do FORPLAN, BSC em Instituição 

Pública de Educação Tecnológica e Conclusões. 

2.1 O Balanced Scoreard – BSC 

 Kaplan e Norton (1992) definiram um modelo de medição de desempenho 

estratégico de organizações o que denominaram Balanced Scorecard (BSC) a partir de 

uma pesquisa (denominada Measuring Performance in the Organization of the Future) 

realizada em 12 empresas pelo Instituto Nolan Norton. O BSC é um sistema de medição de 

desempenho que proporciona às partes interessadas (stakeholders) uma visão rápida, 

porém abrangente, de toda a entidade. O principal aspecto do BSC é o agrupamento de 

indicadores de desempenho em quatro perspectivas: ‘financeira’, ‘cliente’, ‘interna’, e 

‘inovação e aprendizagem’ (Figura 2.1), esta última posteriormente alterada em Kaplan e 

Norton (1996) para a denominação ‘aprendizagem e crescimento’ (Figura 2.2). 
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Figura  2.1 Perspectivas do BSC, como em Kaplan e Norton (1992) 

Para Kaplan e Norton (1997) medir é importante pois o que não é medido não é 

gerenciado. O sistema de indicadores afeta fortemente o comportamento das pessoas 

dentro e fora da organização. Se quiserem sobreviver e prosperar na era da informação, as 

instituições devem utilizar sistemas de gestão e medição de desempenho derivados de suas 

estratégias e capacidades. Infelizmente, muitas empresas defendem estratégias baseadas no 

relacionamento com clientes, competências essenciais e capacidades organizacionais, 

enquanto motivam e medem o desempenho apenas com medidas financeiras. 

O Balanced Scorecard preserva os indicadores financeiros como a síntese final do 

desempenho gerencial e organizacional (ver Figura 2.3), mas incorpora um conjunto de 

medidas mais genérico e integrado que vincula o desempenho sob a ótica dos clientes, 

processo internos, funcionários e sistemas, ao sucesso financeiro de longo prazo. 

 

Perspectiva Financeira

Metas Medidas

Perspectiva Interna

Metas Medidas

Perspectiva do Cliente

Metas Medidas

Perspectiva de Inovação e 

Aprendizagem

Metas Medidas

Como nós parecemos 

aos acionistas?

Em que devemos ser 

excelentes?

Como nós continuamos a 

melhorar e a criar valor?

Como os clientes 

nos vêem?
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Figura  2.2 Perspectivas do BSC, Kaplan e Norton (1996) 

Um resumo das perspectivas do BSC é apresentada a seguir. 

1. A PERSPECTIVA FINANCEIRA da Organização – levando os objetivos financeiros da 

instituição a serem vinculados como estratégia, tornando a perspectiva financeira o foco 

para as medidas a serem adotadas em relação às demais perspectivas de modo que qualquer 

medida selecionada deve fazer parte da cadeia de causa e efeito que leva à melhoria de 

desempenho financeiro da instituição.  

2. A PERSPECTIVA DO CLIENTE – que consiste em ser a organização “o principal 

formador dos seus clientes”. Sendo este entendimento um motivo para que o foco seja 

voltado para o ambiente externo, dando nova ênfase para o que pode ser para uma 

instituição a frase “agradar o cliente”, fazendo disto o abjeto de todo o processo realizado 

pela organização.  

3. PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS da Organização – tem base na função 

de Desenvolvimento de Produtos e Serviços que passa pelas necessidades imediatas dos 

clientes e a busca de solução para tais necessidades através da melhoria dos processos 

internos para contemplar os clientes com os produtos e/ou serviços desejados e oferecidos 

pela organização, fundamentados em três processos principais que são Inovação, Operação 

e Processo Pós-venda.  

Finanças

Para ter sucesso 

financeiro, como 

devemos parecer 

a nossos 

acionistas?

Objetivos Medidas Alvos Iniciativas

Aprendizagem e Crescimento

Para realizar 

nossa visão, 

como mantemos 

nossa capacidade 

de mudar e 

melhorar?

Objetivos Medidas Alvos Iniciativas

Processos Internos

Para satisfazer 

nossos acionistas 

e clientes, em 

que processos de 

negócio devemos 

ser excelentes?

Objetivos Medidas Alvos Iniciativas

Cliente

Para realizar 

nossa visão como 

devemos parecer 

a nossos 

clientes?

Objetivos Medidas Alvos Iniciativas

Visão e 

Estratégia



 

4. PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO 

perspectivas do Balanced Scorecard

aprendizado e do crescimento com o desenvolvimento de objetivos e medidas estratégicas 

no sentido de orientar tal aprendizado e o crescimento da Instituição de forma a completar 

com o enriquecimento do conjunto de experiências os outros três ciclos como vetores de 

resultados excelentes no Painel de Indicadores Balanceados (BSC). 

Figura  2.3 Hierarquia das Perspectivas do BSC (baseado em Kaplan e Norton, 1992, 1997)

Como dito anteriormente, u

com fins lucrativos é a hierarquia das perspectivas

empresa na perspectiva financeira (

procura estabelecer indicadores e suas relações de causa e efeito, como pode ser ilustrado 

pelo mapa estratégico da Mobil Oil apresen

exemplo da hierarquia das perspectivas e das relações de causa

pode ver na Figura 2.4. 
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PERSPECTIVA DE APRENDIZADO E CRESCIMENTO – é a última das quatro 

Balanced Scorecard e tem como objetivo a orientação balizada e segura do 

aprendizado e do crescimento com o desenvolvimento de objetivos e medidas estratégicas 

rientar tal aprendizado e o crescimento da Instituição de forma a completar 

com o enriquecimento do conjunto de experiências os outros três ciclos como vetores de 

resultados excelentes no Painel de Indicadores Balanceados (BSC).  

 

Hierarquia das Perspectivas do BSC (baseado em Kaplan e Norton, 1992, 1997)

Como dito anteriormente, um aspecto importante do modelo do BSC em empresas 

é a hierarquia das perspectivas com a síntese final do desempenho da 

empresa na perspectiva financeira (Kaplan e Norton, 1997). Além desse aspecto, o 

procura estabelecer indicadores e suas relações de causa e efeito, como pode ser ilustrado 

pelo mapa estratégico da Mobil Oil apresentado por Kaplan e Norton

exemplo da hierarquia das perspectivas e das relações de causa-efeito entre elas

é a última das quatro 

e tem como objetivo a orientação balizada e segura do 

aprendizado e do crescimento com o desenvolvimento de objetivos e medidas estratégicas 

rientar tal aprendizado e o crescimento da Instituição de forma a completar 

com o enriquecimento do conjunto de experiências os outros três ciclos como vetores de 

Hierarquia das Perspectivas do BSC (baseado em Kaplan e Norton, 1992, 1997) 

m aspecto importante do modelo do BSC em empresas 

com a síntese final do desempenho da 

. Além desse aspecto, o BSC 

procura estabelecer indicadores e suas relações de causa e efeito, como pode ser ilustrado 

Kaplan e Norton (2000a) como 

efeito entre elas, como se 
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Figura  2.4 Mapa Estratégico do BSC, Kaplan e Norton (2000) 

 

2.2 Balanced Scorecard em organizações públicas  

Em razão de este trabalho tratar de Instituições públicas de ensino e como tal a 

geração de recursos próprios é mínima comparada ao orçamento federal, a Perspectiva 

Financeira do BSC não teria uma importância final, como na concepção básica do BSC.   

 O modelo básico do BSC tem por pressuposto uma organização com fins 

lucrativos. Nesse sentido, a perspectiva financeira é a última e mais importante para este 

tipo de organização. Esse não é o caso de organizações sem fins lucrativos como ONGs e 

Governo ou organizações públicas de serviço como do caso em estudo. 

 Kaplan e Norton (2000b, 2001) sugerem que uma organização sem fins lucrativos 

coloque em igual importância as perspectivas financeira e do cliente, subordinadas estas à 

missão da organização. A Figura 2.5 apresenta este modelo de perspectivas do BSC. 
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Estratégia de 
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Figura  2.5 Modelo de BSC para organizações sem fins lucrativos sugerido por Kaplan e Norton (2000)

 Em outra abordagem, Kaplan e Norton (2000

Municipal da cidade de Charlotte que desenvolveu um modelo diferente. Para lidar com 

temas estratégicos da cidade foi desenvolvido um modelo de BSC onde a perspectiva do 

cliente (cidadãos) foi colocada no topo do BSC e a perspectiva financeira tornou

habilitadora da perspectiva do cidadão. A Figura 2.

alterado de BSC.  

Figura  2.6 Modelo do BSC do Conselho Municipal de Charlotte (

2004) 

A Figura 2.7 apresenta o 

estratégico da cidade de Charlot

estratégicos e o respectivo BS
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Modelo de BSC para organizações sem fins lucrativos sugerido por Kaplan e Norton (2000)

m outra abordagem, Kaplan e Norton (2000b, 2001) citam o caso do Conselho 

Municipal da cidade de Charlotte que desenvolveu um modelo diferente. Para lidar com 

temas estratégicos da cidade foi desenvolvido um modelo de BSC onde a perspectiva do 

adãos) foi colocada no topo do BSC e a perspectiva financeira tornou

habilitadora da perspectiva do cidadão. A Figura 2.6 apresenta um diagrama deste modelo 

 

do Conselho Municipal de Charlotte (baseado em Kaplan e Norton, 2001, 

apresenta o desdobramento desse modelo de BSC com o 

de Charlotte (Kaplan e Norton, 2000, 2001), com os temas 

estratégicos e o respectivo BSC com a perspectiva do cidadão colocado no topo.

 

Modelo de BSC para organizações sem fins lucrativos sugerido por Kaplan e Norton (2000) 

) citam o caso do Conselho 

Municipal da cidade de Charlotte que desenvolveu um modelo diferente. Para lidar com 

temas estratégicos da cidade foi desenvolvido um modelo de BSC onde a perspectiva do 

adãos) foi colocada no topo do BSC e a perspectiva financeira tornou-se a 

apresenta um diagrama deste modelo 

baseado em Kaplan e Norton, 2001, 

desdobramento desse modelo de BSC com o mapa 

, com os temas 

C com a perspectiva do cidadão colocado no topo. 
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Figura  2.7 Mapa Estratégico do Conselho Municipal da Cidade de Charlotte (Kaplan e Norton, 2000, 

2001) 

 A mudança principal aqui é na hierarquia das perspectivas últimas, onde finanças 

ou teria igual importância aos cidadãos, ou a perspectiva dos cidadãos e sociedade torna-se 

a perspectiva que estabelece o fim último de atuação da organização de governo. 

2.3 O Modelo Adotado para Pesquisa 

2.3.1 Modelo Conceitual do BSC  

Considerando que não é objetivo final de um CEFET obter lucro em suas atividades, mas 

sim propiciar o máximo de resultado educacional com os recursos orçamentários 

fornecidos pela sociedade através do Governo Federal, esse trabalho adota conceitualmente 

o modelo geral de BSC similar ao da Cidade de Charlotte, ou seja, com uma perspectiva do 

cliente / sociedade colocada no topo do BSC, seguida da perspectiva 

financeira/orçamentária. A Figura 2.8 apresenta esse modelo conceitual. 
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Figura  2.8 Modelo Conceitual de BSC adotado na pesquisa

 O segundo passo é enquadrar os indicadores do FORPLAN/CONCEFET neste 

modelo. É que se apresenta a seguir.

2.3.2 Indicadores FORPLAN/CONCEFET

Considerando o modelo c

CONCEFET faz-se uma classificação dos mesmos em cada perspe

Tabela 2.1. 

Na perspectiva cliente/sociedade foram incluídos os indicadores relacionados a 

quantidade de formação (concluintes por

formação da sociedade (resposta à demanda, vagas/candidato).

Na perspectiva financeira foram incluídos todos os indicadores financeiros, desde 

gastos correntes por aluno até os gastos com convênios.

Na perspectiva processos internos foram incluídos os indicadores que se julgou 

mais relacionados às atividades operacionais do CEFET, tais como indicadores de fluxo 

durante o processo (retenções, perdas), indicadores de recursos (totais de docentes, 

alunos/docentes, alunos/servidores, recursos bibliográficos).

Na perspectiva aprendizagem e crescimento foram classificados os indicadores  

titulação docente referente a aprendizagem, e vagas ofertadas/ingressos por alunos 

referente a crescimento.  
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Modelo Conceitual de BSC adotado na pesquisa 

O segundo passo é enquadrar os indicadores do FORPLAN/CONCEFET neste 

modelo. É que se apresenta a seguir. 

Indicadores FORPLAN/CONCEFET 

Considerando o modelo conceitual adotado e os indicadores FORPLAN / 

se uma classificação dos mesmos em cada perspectiva, apresentado na 

Na perspectiva cliente/sociedade foram incluídos os indicadores relacionados a 

quantidade de formação (concluintes por total de alunos), e ao atendimento às demandas de 

formação da sociedade (resposta à demanda, vagas/candidato). 

Na perspectiva financeira foram incluídos todos os indicadores financeiros, desde 

gastos correntes por aluno até os gastos com convênios. 

spectiva processos internos foram incluídos os indicadores que se julgou 

mais relacionados às atividades operacionais do CEFET, tais como indicadores de fluxo 

durante o processo (retenções, perdas), indicadores de recursos (totais de docentes, 

tes, alunos/servidores, recursos bibliográficos). 

Na perspectiva aprendizagem e crescimento foram classificados os indicadores  

titulação docente referente a aprendizagem, e vagas ofertadas/ingressos por alunos 

O segundo passo é enquadrar os indicadores do FORPLAN/CONCEFET neste 

onceitual adotado e os indicadores FORPLAN / 

ctiva, apresentado na 

Na perspectiva cliente/sociedade foram incluídos os indicadores relacionados a 

total de alunos), e ao atendimento às demandas de 

Na perspectiva financeira foram incluídos todos os indicadores financeiros, desde 

spectiva processos internos foram incluídos os indicadores que se julgou 

mais relacionados às atividades operacionais do CEFET, tais como indicadores de fluxo 

durante o processo (retenções, perdas), indicadores de recursos (totais de docentes, 

Na perspectiva aprendizagem e crescimento foram classificados os indicadores  

titulação docente referente a aprendizagem, e vagas ofertadas/ingressos por alunos 
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Tabela 2.1 Indicadores dos Relatórios de Gestão agrupados por Perspectivas do BSC 

PERSPECTIVA DO BSC INDICADORES USADOS NOS RELATÓRIOS DE GESTÃO 

Perspectiva do Cliente, 
Sociedade 

1) Resposta à Demanda 
2) Relação Candidato/Vaga 
6) Relação de Concluintes / Alunos  
8) Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes 
9) Índice de Eficiência Acadêmica – Inte gração Carga Horária 

Perspectiva Financeira, 
Orçamentária 

22) Gastos correntes por aluno 
23) % de gastos com o pessoal 
24) % de gastos com pessoal ativo 
25) % de gastos com outros custeios 
26) % de gastos com custeio básico 
27) % de gastos com investimentos / gastos totais 
28) % de gastos com / gastos de OCC 
29) % de gastos com outras fontes 
30) % de gastos com convênios 
31) % de gastos com convênios SETEC 

Perspectiva de Processos 
Internos 

5) Relação de Matrículas por Turno 
7) Taxa de Integração de Carga Horária / Alunos 
10) Índice de Retenção do Fluxo Escolar 
11) Índice de Transferências, Perdas 
12) Relação Docentes em Tempo Integral 
13) Relação Alunos/Docente em Tempo Integral 
14) Índice de Docentes em Tempo Integral c/ Afastamento 
15) Relação Docente (contrato temporário) em Tempo Integral 
17) Relação Alunos / Servidor TA em Tempo Integral 
19) Relação Livros (exemplares) / Alunos 
20) Relação Livros (títulos) / Alunos 
21) Relação Periódicos (títulos) / Alunos 

Perspectiva de Aprendizagem 
e Crescimento 

Aprendizagem 
16) Índice de Titulação do Corpo Docente 
Crescimento 
3) Relação de Vagas Ofertadas por Aluno 
4) Relação de Ingressos por Alunos 

Fonte: Indicadores FORPLAN/CONCEFET 

 Considerando a existência de informações sobre a qualidade da formação 

proveniente dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, foi 

acrescentado o indicador Nota Média do ENEM como uma medida da qualidade da 

formação. 

2.3.3 Modelo de Relação de Causa-Efeito 

Considerando o exemplo do caso apresentado por Kaplan e Norton (2000) do mapa 

estratégico da empresa Mobil, desenvolveu-se um modelo de causa-efeito para a pesquisa. 

Nesse modelo, houve uma redução dos indicadores existentes no sentido de reduzir o 
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sombreamento dos mesmos. Os indicadores utilizados e uma explicação das exclusões 

estão na Tabela 2.2 

Tabela 2.2 Indicadores FORPLAN/CONCEFET utilizados 

Indicador 
FORPLAN/CONCEFET 

Indicador Utilizado Justificativa de exclusão 

1. Resposta à Demanda 
2. Candidato / Vaga 

1. Resposta à Demanda 
 

O indicador Candidato / Vaga é 
praticamente o inverso desse. 

3. Vagas Ofertadas / Alunos 
4. Ingressos / Alunos 

3. Vagas Ofertadas / Alunos São similares. 

5. Matrícula / turno Não Não se viu uma relação ou objetivo 
estratégico com este indicador. 

6. Concluintes / Aluno 
7. Integralização CH / Aluno 

Concluintes / Aluno Integralização de CH é similar a 
Concluintes / Aluno 

8. Eficiência acadêmica – 
Concluintes 
9. Eficiência acadêmica - CH 

8. Eficiência acadêmica – 
Concluintes / Ingressos 
 

Eficiência de conclusão da carga horária é 
similar ao de concluintes. 

10. Retenção 
11. Transferência, perdas 

Não Embora indicador com potencial, a 
ausência de dados uniformes e confiáveis 
dificultou seu uso. 

12. Docente em TI Docente em TI  

13. Aluno / Docente em TI Aluno / Docente em TI  

14. Docentes em TI afastados Usado o indicador Docentes 
em Pós-Graduação 

Usado parcialmente por simplificação 

15. Docente Temporário / 
DTI 

Não  

16.Índice de Titulação 
Docente 

Índice de Titulação Docente 
e adicionalmente índices 
baseados em cada titulação  

 

17. Aluno / Servidor TA Não Para simplificar, considerou-se que para 
os objetivos da perspectiva 
cliente/sociedade o indicador de RH 
baseado em docentes é suficiente. 

18. Servidor TA / Docente TI Não Para simplificar, considerou-se que para 
os objetivos da perspectiva 
cliente/sociedade o indicador de RH 
baseado em docentes é suficiente. 

19. Livros (qtd) / Alunos Livros (qtd) / Alunos  

20. Livros (tit) / Alunos Livros (tit) / Alunos  

21. Periódicos (tit) / Alunos Não Desde o acesso aos periódicos on line 
disponibilizado pela CAPES este 
indicador perde seu sentido, pois todos os 
CEFETs têm o mesmo acesso.  

22. Gastos Correntes / Aluno Gastos Correntes / Aluno  

Outros indicadores de gastos Não a) por ser o gasto corrente/aluno o mais 
importante, e  
b) por estes gastos serem em geral 
similares devido à estrutura orçamentária 
comum dos CEFETs 



 

 

 O modelo de causa

caso da Mobil Oil (Kaplan e Norton, 20

 

Figura  2.9 Modelo da Pesquisa

 A pesquisa de campo tentará validar 

dos dados existentes nos Re
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O modelo de causa-efeito e a hierarquia das perspectivas, seguindo o exemplo do 

caso da Mobil Oil (Kaplan e Norton, 2000), é apresentado na figura 2.9. 

Modelo da Pesquisa com Perspectivas e Indicadores 

A pesquisa de campo tentará validar de modo exploratório estes indicadores a 

dos dados existentes nos Relatórios de Auto-Avaliação dos CEFETS. 

efeito e a hierarquia das perspectivas, seguindo o exemplo do 

 

estes indicadores a partir 
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Capítulo 3  

Metodologia da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 Este capítulo apresenta uma descrição da metodologia aplicada à pesquisa, com as 

justificativas correspondentes. Descreve a população e a amostra estudada, bem como o 

instrumento de coleta de informações. Mostra ainda as diversas análises estatísticas que 

são implementadas ao longo da pesquisa.  

O capítulo está organizado de acordo com a seguinte seqüência: método da 

pesquisa de campo, população e amostra, instrumento de coleta de informações e análise 

de dados.    

3.1 Tipologia da Pesquisa 

A pesquisa é do tipo análise exploratória quantitativa. São testadas de modo 

exploratório as relações de causa-efeito apresentadas no modelo da figura 2.9 para os 

CEFETs. 

3.2 População, Amostra e Dados 

Os dados utilizados foram retirados dos Relatórios de Gestão dos Centros Federais 

de Educação Tecnológica referentes ao exercício de 2004 e publicados nos “sites” dessas 

Instituições, correspondentes aos indicadores considerados de maior relevância conforme a 

abordagem do Balanced Scorecard. Foram levantados dados de 13 CEFETs, do universo 

vinculado à Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, de configuração 

administrativa semelhante, localizados nas diversas regiões geográficas do país, 

abrangendo um universo onde estivessem contemplados CEFETs tidos antigos – aquelas 

Escolas Técnicas Federais transformados na década de 80 (Maranhão, Bahia, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro e Paraná) – e os novos CEFETs, - aquelas ETFs transformadas de 

1993 para os dias atuais.  
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Dos CEFETs mais antigos não foram incluídos os indicadores alcançados pelo 

CEFET-Paraná, hoje Universidade Federal Tecnológica do Paraná, pois desvirtuariam a 

comparação dos dados em razão de particularidades daquela Instituição em relação aos 

demais CEFETs. 

Adicionalmente, restrições de acesso aos relatórios levaram a não se ter dados de 

CEFETs das regiões Sul e Centro-Oeste. Os CEFETs pesquisados são apresentados na 

Tabela 3.1 

Tabela 3.1 Regiões e Estados dos CEFETs utilizados na pesquisa 

Região Estado 

Norte Amazonas 

Nordeste Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia,  

Sudeste Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro (incluindo Campos), São Paulo 

Sul - 

Centro-Oeste - 

 

Os dados selecionados foram retirados dos Relatórios de Gestão de quatorze dos 

CEFETs que integram a rede da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação, componentes dos Indicadores antes relacionados na forma de: 

• Vagas oferecidas nos Editais para Vestibular e Testes Seletivos de admissão 

aos cursos em 2002, 2003 e 2004, para efeito de cálculos das médias; 

• Número de candidatos inscritos para esses concursos; 

• Número de alunos em matrícula inicial na Instituição em 2004; 

• Matrícula total de alunos em cursos regulares no ano de 2004; 

• Número de docentes trabalhando em regime de tempo integral com peso 1 

(um) para TI e DE e peso 0,5 (meio ponto) para docentes em regime de 20 

horas; 

• Total de alunos concluintes no ano de 2004, por curso; 
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• Nível de qualificação dos docentes classificando desde graduado até 

doutorado passando por especializado, mestrando, mestre, doutorando e 

doutor; 

• Gasto total com custeio da Instituição para formação do Custo-Aluno/Ano, 

em 2004; 

• Proporção do número de livros (exemplares) disponíveis nas bibliotecas, 

para o número de alunos matriculados na Instituição em 2004; 

• Relação do número de livros (títulos) existentes nas bibliotecas, para o 

número de alunos matriculados em 2004. 

Todos dados dos indicadores e de cada CEFET constam do Anexo 2. 

3.3 Análises 

 No escopo exploratório deste trabalho adotou-se a análise bi-variada usando o teste 

de correlação de Pearson com o objetivo de identificar relações um a um, de causa-efeito, 

entre os indicadores considerados. 
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Capítulo 4  

Resultados e Discussão 

 

 

 

 

 

 

 O propósito deste capítulo é apresentar e discutir os resultados gerados a partir do 

modelo conceitual e de indicadores apresentado no Capítulo 2 e da aplicação da 

metodologia de análise dos dados apresentada no Capítulo 3. 

 Este capítulo apresenta a análise de correlação dos indicadores em cada perspectiva 

comparados e ao final uma síntese da análise. 

4.1 Indicadores Aprendizagem e Crescimento 

4.1.1 Aprendizagem 

 A análise da relação dos indicadores de aprendizagem em seus efeitos nos 

indicadores de cliente/sociedade utilizou o indicador básico do modelo FORPLAN e 

também foi desdobrada em uma análise de cada perfil de titulação. Foram gerados índices 

de titulação como uma proporção da quantidade de docentes com um determinado nível e o 

total de docente da instituição. A tabela com esses índices está no Anexo 2. 

 A tabela 4.1 apresenta os coeficientes de correlação de Pearson para os indicadores 

utilizados. Por eles pode-se perceber que os indicadores associados à titulação possuem 

clara correlação com a dimensão formação, seja em qualidade (ENEM), quanto em 

quantidade (sucesso institucional).  Quanto à dimensão de atendimento à demanda social, 

dada por resposta à demanda e egressos, os indicadores de titulação apresentaram baixa 

correlação, salvo o indicador índice de doutores apresentando coeficiente 0,29 para 

concluintes/aluno, mas com uma correlação negativa com resposta a demanda o que pode 

sugerir que o aumento no número de doutores estaria produzindo uma menor taxa de 
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resposta à demanda com abertura de menos vagas em relação aos candidatos. Nesse 

aspecto, o indicador índice de mestres comporta-se de modo muito fraco o que sugere que 

a formação de mestres tem pouco impacto na resposta à demanda. 

Tabela 4.1 Correlação de Pearson de Indicadores de Aprendizagem com Cliente/Sociedade  

 Coeficiente de correlação de Pearson 

 IdxPG IdxPG(2) IdxPG-F IdxD IdxM IdxE IdxG 

Sucesso Institucional 0,580 0,455 0,479 0,476 0,613 -0,262 -0,455 

ENEM 2005 0,663 0,347 0,309 0,612 0,674 -0,612 -0,347 

Resposta à Demanda -0,215 -0,085 0,122 -0,391 -0,195 0,283 0,085 

Concluintes por Aluno 0,136 0,141 -0,270 0,289 0,183 -0,104 -0,141 

Legenda: 
IdxPG = Índice de Docentes com Pós-Graduação FORPLAN/CONCEFET = (5 x D + 3 x M + 2 x E + G ) / Total Doc 
IdxPG(2) = Proporção de Docentes com Pós-Graduação = (D + M + E + G) / Total de Docentes 
IdxPG-F = Proporção de Docentes Fazendo Pós-Graduaçao = (Doutorando + Mestrandos ) / Total de Docentes 
IdxD = Proporção de Docentes com Doutorado = D / Total Docentes 
IdxM = Proporção de Docentes com Mestrado = M / Total Docentes 
IdxE = Proporção de Docentes com Especialização = E / Total Docentes 
IdxG = Proporção de Docentes Graduados = G / Total Docentes 

 

 Uma observação mais detida dos dados apresentados na Tabela 4.1 mostra que a 

qualificação dos docentes com maior correlação com a Taxa de Sucesso Institucional e 

para qualidade da formação é a dos Mestres, igual a 0,60 seguida pelo indicado 

FORPLAN/CONCEFET. A correlação com o índice de doutores apresenta correlação 

menor para sucesso institucional, 0,47 e similar para qualidade (ENEM). A relação para os 

índices de Especialistas e Graduados é negativo. Esta análise sugere que o indicador Índice 

de Mestres pode ser o principal direcionador neste conjunto tanto para Qualidade da 

Formação quanto para o Sucesso Institucional, mas também que o indicador do 

FORPLAN responde bem a essa informação, embora seu aumento devido ao aumento de 

doutores tende a produzir resultado cada vez menos correlacionados devido ao fato que o 

índice de doutores produz menor efeito que o de mestres e tem mais peso no índice de pós-

graduados do FORPLAN/CONCEFET. A figuras 4.1 e 4.2 apresentam as regressões para 

os índices de Mestres e Doutores e o indicador ENEM. 
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Figura  4.1 Regressão ENEM e IdxM (índice de Mestres)  

 

 

Figura  4.2 Regressão ENEM e IdxD (índice de doutores) 

 As Figura 4.3 e 4.4 mostram as diferenças nas regressões lineares dos índices de 

mestres e doutores com o sucesso institucional. 
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Figura  4.3 Regressão Sucesso Institucional e IdxM 

 

 

Figura  4.4 Regressão Sucesso Institucional e IdxD 

y = 89,798x + 27,774

R
2
 = 0,3758

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

IdxM

S
u

c
e

s
s
o

 I
n

s
ti
tu

c
io

n
a

l

y = 134,24x + 43,102

R
2
 = 0,2268

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

IdxD

S
u

c
e
s
s
o

 I
n
s
ti
tu

c
io

n
a
l



 25

 A análise da correlação entre titulação docente e recursos bibliográficos sugere que 

tem havido um crescimento da titulação sem uma correspondente melhoria nos recursos 

bibliográficos dado que o coeficiente de correlação tem se apresentado como negativo. 

Tabela 4.2 Correlação de Pearson de Indicadores de Aprendizagem com Processos Internos 

 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 IdxPG IdxD IdxM 

Livro/Aluno(tit) -0,029 0,011 -0,015 

Livro/Aluno(und) -0,245 -0,307 -0,196 

Legenda: 
IdxPG = Índice de Docentes com Pós-Graduação FORPLAN/CONCEFET = (5 x D + 3 x M + 2 x E + G ) / Total Doc 
IdxD = Proporção de Docentes com Doutorado = D / Total Docentes 
IdxM = Proporção de Docentes com Mestrado = M / Total Docentes 

 

4.1.2 Crescimento 

 O indicador de crescimento usado, vagas/alunos apresenta relação positiva (embora 

fraca)  com o indicador concluintes/aluno, e uma relação média negativa com a qualidade 

(Tabela 4.3). Embora fraca, a correlação apresentada sugere alguma relação do lado do 

atendimento à demanda social, mas com impacto negativo na qualidade da formação. 

Assim o indicador de crescimento dado pela taxa de vagas em relação ao de alunos deve 

ser olhado com cuidado pois tem efeito duplo (positivo e negativo) nas dimensões da 

perspectiva cliente/sociedade. 

Tabela 4.3 Correlação de Pearson de Indicadores de Aprendizagem com Cliente/Sociedade 

 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 Vagas / Alunos 

Sucesso Institucional 0,018 

ENEM 2005 -0,436 

Resposta à Demanda -0,065 

Concluintes por Aluno 0,201 
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Figura  4.5 Regressão para Concluintes/Alunos e Vagas/Aluno 

 

 

Figura  4.6 Regressão para ENEM e Vagas/Aluno 
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4.2 Indicadores de Processos Internos 

 A relação dos indicadores de processos internos com os indicadores de 

cliente/sociedade apresentou correlação positiva importante com a qualidade (Docentes em 

Tempo Integral, Aluno/Docente) mas também negativa com concluintes por aluno 

(Docentes em TI). 

 Os indicadores de recursos bibliográficos, seja em quantidade ou qualidade, 

apresentaram correlação positiva fraca (sucesso institucional, concluintes por aluno) ou 

sem impacto. Isso talvez sugira que o indicador não é suficiente. 

Tabela 4.4 Correlação de Pearson de Indicadores de Processos Internos com Cliente/Sociedade 

 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 Livro/Aluno(tit) Livro/Aluno(und) Docentes TI Aluno/Docente 

Sucesso Institucional 0,217 -0,033 -0,142 0,422 

ENEM 2005 -0,195 0,117 0,583 -0,088 

Resposta à Demanda -0,009 0,179 0,092 0,101 

Concluintes por Aluno 0,285 -0,170 -0,428 0,263 

 

 A relação da maioria dos indicadores de processos internos com a perspectiva 

financeira ficou claramente estabelecida, como se pode ver na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 Correlação de Pearson de Indicadores de Processos Internos com Financeiro 

 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 Livro/Aluno(tit) Livro/Aluno(und) Docentes TI Aluno/Docente 

Gastos Correntes / Aluno 0,697 0,746 -0,068 -0,540 
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4.3 Indicadores Financeiros 

 O indicador financeiro mais usado pelos CEFETs e aqui considerado como o 

indicador central da perspectiva financeira não apresentou em nenhuma análise de 

correlação ter um efeito. 

 Isso pode sugerir que: 

a) na presente prática, os gastos de OCC não têm sido direcionados para os indicadores de 

cliente/sociedade considerados; 

b) outros indicadores financeiros são necessários, possivelmente relacionados a 

investimento/aluno, ativos/aluno e gastos com pessoal docente / aluno.  

 Apesar do valor negativo dos coeficientes sugerir que os que mais gastam obtém 

menores resultados nos indicadores utilizados, sua magnitude sugere que não há relação 

entre o indicador gastos correntes e os indicadores de cliente/sociedade. 

Tabela 4.6 Correlação de Pearson de Indicadores Financeiros com Cliente/Sociedade 

 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 Gastos Correntes / Aluno 

Sucesso Institucional -0,029 

ENEM 2005 -0,066 

Resposta à Demanda -0,021 

Concluintes por Aluno -0,151 

 

 

 



 

4.4 Síntese dos Resultados

 A figura apresenta uma ilustração do resultado da análise.

 

Figura  4.7 Resultado da Análise do Modelo adotado

 Os resultados da análise 

a) Os indicadores de aprendizagem (titulação) tem forte poder explicativo dos indicadores 

de formação (qualidade, sucesso institucional);

b) O indicador de crescimento possui efeito negativo em um dos importantes indicadores 

da perspectiva cliente/sociedade (qualidade);

c) Os indicadores de processos internos usados apresentaram efeito sobre os indicadores de 

cliente/sociedade relacionados a atendimento à demanda social;

d) O indicador financeiro gastos correntes por alunos não apresentou nenhuma relação 

significativa com os indicadores 

 De um modo geral, o modelo e os indicadores utilizados sugerem que os 

indicadores FORPLAN/CONCEFET podem ser um bom

aplicação do BSC para os CEFETs.
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Síntese dos Resultados 

A figura apresenta uma ilustração do resultado da análise. 

Resultado da Análise do Modelo adotado 

análise sugerem que: 

Os indicadores de aprendizagem (titulação) tem forte poder explicativo dos indicadores 

de formação (qualidade, sucesso institucional); 

O indicador de crescimento possui efeito negativo em um dos importantes indicadores 

ciedade (qualidade); 

c) Os indicadores de processos internos usados apresentaram efeito sobre os indicadores de 

cliente/sociedade relacionados a atendimento à demanda social; 

d) O indicador financeiro gastos correntes por alunos não apresentou nenhuma relação 

com os indicadores de cliente/sociedade. 

De um modo geral, o modelo e os indicadores utilizados sugerem que os 

indicadores FORPLAN/CONCEFET podem ser um bom ponto de partida para uma 

BSC para os CEFETs. 

 

Os indicadores de aprendizagem (titulação) tem forte poder explicativo dos indicadores 

O indicador de crescimento possui efeito negativo em um dos importantes indicadores 

c) Os indicadores de processos internos usados apresentaram efeito sobre os indicadores de 

d) O indicador financeiro gastos correntes por alunos não apresentou nenhuma relação 

De um modo geral, o modelo e os indicadores utilizados sugerem que os 

ponto de partida para uma 
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 A adoção da abordagem do BSC ajuda a entender as relações de causa-efeito e a 

definir melhor os indicadores. Por exemplo, possivelmente um indicador de uso dos 

recursos bibliográficos pelos alunos (usando os dados de empréstimos das bibliotecas) 

pode ser significativo, enquanto a quantidade de títulos e a quantidade de exemplares se 

mostrou sem relação. Do mesmo modo, a existência em si dos periódicos on line 

disponibilizados pode não ter qualquer efeito, sendo necessário um indicador de seu uso 

por alunos e professores. 



 31

Capítulo 5  

Conclusões e Recomendações 

 

 

 

Este capítulo apresenta uma síntese geral dos resultados obtidos na pesquisa com 

suas principais conclusões e recomendações.  

Inicialmente se apresenta uma análise crítica quanto ao objetivo da pesquisa bem 

como quanto à metodologia aplicada. Em seguida se apontam as limitações e direções de 

pesquisa. Ao final, propõe-se algumas recomendações e se faz uma conclusão final do 

trabalho. 

5.1 Análise crítica quanto ao objetivo 

 Os resultados obtidos na pesquisa teórica e de campo permitem dizer que o objetivo 

foi alcançado, pois: 

a) se investigou o modelo conceitual do BSC e se propôs uma modelagem conceitual 

distinta para uso nos CEFETs; 

b) foram selecionados e classificados indicadores em número reduzido tomando por 

referência os indicadores definidos no FORPLAN/CONCEFET, para todas as perspectivas 

– cliente/sociedade, financeira/orçamentária, processos internos, aprendizagem e 

crescimento; 

c) os dados dos indicadores foram avaliados nessa abordagem, apresentando resultados 

interessantes seja na direção de apontar relação causa-efeito, seja em que indicadores 

considerados importantes não apresentaram essa relação. 

 Pelo exposto, o trabalho atingiu seu objetivo e contribui no avanço de 

conhecimento para aplicação de BSC em CEFETs. 
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5.2 Limitações da tese 

As principais limitações do trabalho dizem respeito à amostra dos dados e aos 

indicadores. 

A amostra analisada não abrange todos os CEFETs, embora contenha 1/3 de todos 

os CEFETs do país e os mais importantes em cada região, à exceção das regiões sul e 

centro-oeste. 

Não foram utilizados outros indicadores financeiros que poderiam ter sido gerados 

a partir dos dados existentes nos relatórios, mas que não seriam os mesmos indicadores 

adotados no modelo FORPLAN/CONCEFET. 

5.3 Direções de pesquisa 

 Algumas direções surgem desse trabalho: 

a) Ampliar o universo dos dados para todos CEFETs, diferenciando por 

estágio de desenvolvimento; 

b) Realizar pesquisa longitudinal, ao longo dos anos, para verificar a evolução 

das relações;  

c) Conceber indicadores de variação, em vez de valores absolutos, tais como 

taxa de aumento de vagas/aluno, taxa de aumento de investimento, taxa de 

mudança na nota do ENEM. 

5.4 Recomendações 

Em função dos resultados obtidos e da experiência acumulada com a presente 

pesquisa, recomendam-se as seguintes ações ao FORPLAN/CONCEFET: 

a) Considerar a adoção de um modelo BSC nos moldes aqui apresentados; 

b) Aprimorar a formulação de indicadores que possuam capacidade de explicar 

efeitos finais desejados; 

5.5 Conclusão 

 Este trabalho procura contribuir para discussão de utilização do BSC em instituição 

educacional pública, a qual tem a característica de ser sem fins lucrativos, o que é diferente 

da organização empresarial típica considerada para desenvolvimento do BSC. 
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 A modelagem conceitual invertendo a hierarquia do BSC para aplicação nos 

CEFETs e a classificação dos indicadores atuais em todas as perspectivas do BSC proposto 

aponta para que já há um bom ponto de partida nos indicadores do 

FORPLAN/CONCEFET para adoção de uma medição estratégica nos moldes do BSC. 

 A adoção de um modelo conceitual de medição do desempenho como apresentado 

neste trabalho e a avaliação dos indicadores existentes sugere melhorias no processo atual 

de medição do desempenho que podem ser muito úteis para a melhor gestão dos CEFETs e 

contribuir para maior transparência e melhor gestão por parte do Governo Federal. 
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Anexo 1– Indicadores 

FORPLAN – CONCEFET 

Conselho de Diretores de Centros Federais de Educação Técnica e Tecnológica – 

CONCEFET 

Fórum de Diretores de Planejamento e Orçamento - FORPLAN 

SIG - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

INDICADORES: DESCRIÇÃO; DEFINIÇÕES; FONTES; E MÉTODO DE CÁLCULO.  

Indicador 1. Resposta à Demanda 

Objetivo Quantificação da Resposta à demanda, identificação da demanda reprimida e dimensionamento 
do grau de atratividade por campus / níveis de ensino / áreas educacionais / cursos. 

Definições Inscrições = número de inscrições para vestibular e processos seletivos 

Ingressos = número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas de 
ingresso. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100x

Inscrições

Ingressos
DemandaàResposta =  

 

Indicador 2. Relação Candidato / Vaga 

Objetivo Identificar a relação candidato/vaga por campus / níveis de ensino / áreas educacionais / 
cursos. 

Definições Inscrições = número de inscrições para vestibular e processos seletivos. 

Vagas Ofertadas = número de vagas ofertadas em Editais de Oferta de Vagas por meio de 
vestibular, processos seletivos e outras formas de ingresso. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 

Vagas

Inscrições
VagaCandidatoRelação =/  

 

Indicador 3. Relação Vagas Ofertadas/Alunos 

Objetivo Quantificar a taxa de vagas ofertadas em relação ao total de alunos por campus / níveis de 
ensino / áreas educacionais / cursos. 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

Vagas ofertadas é igual ao número de vagas publicadas através de edital. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100x

Alunos

OfertadasVagasNúmero
Relação =  
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Indicador 4. Relação de Ingressos/Alunos 

Objetivo Quantificar a taxa de Ingressos em relação ao total de alunos por campus / níveis de ensino / 
áreas educacionais / Cursos. 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

Ingressos = número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas 
de ingresso. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100x

Alunos

IngressosdeNúmero
Relação =  

 

Indicador 5. Relação de Matrículas/Turno 

Objetivo Quantificar a taxa de alunos por turno em relação ao total de alunos    por campus / níveis de 
ensino / áreas educacionais / cursos. 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

Turno = manhã, tarde, noite e integral. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100

/
x

Alunos

TurnoAlunosNúmero
Relação =  

 

Indicador 6. Relação de Concluintes/Alunos 

Objetivo Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos por campus / níveis de ensino 
/ áreas educacionais / cursos. 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

Concluinte é o aluno que integralizou os créditos, está apto a colar grau. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100x

Alunos

sConcluintedeNúmero
Relação =  

 

Indicador 7. Taxa de Integralização da Carga Horária/Alunos 

Objetivo Quantificar a taxa de alunos que integralizaram a carga horária em relação ao total de alunos 
por campus / níveis de ensino / áreas educacionais / cursos. 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

Concludente(?) é o aluno que integralizou a carga horária dos créditos. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100x

Alunos

esConcludentdeNúmero
Relação =  
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Indicador 8. Índice de Eficiência Acadêmica – concluintes 

Objetivo Quantificar a eficiência das Instituições 

Definições Concluinte é o aluno que integralizou os créditos, está apto a colar grau. 

Ingressos = número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas 
de ingresso. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100×=

∑
∑

modalidadeporingressosdeNúmero

modalidadeporsconcluintedeNúmero
Relação  

Nota: 

Contam-se os ingressos verificados na mesma instituição, considerando-se os seguintes períodos como 
duração média do curso: Graduação – 05 anos, Licenciatura – 04 anos, Cursos de Tecnologia – 03 anos, 
Ensino Médio – 03 anos e Ensino Técnico – 02 anos. 

Por exemplo, para se calcular o índice de eficácia no ano de 2003, divide-se o somatório do número de 
concluintes em 2003 (todas as modalidades) pelo somatório do número de ingressos: na Graduação em 1998, 
na Licenciatura em 1999, nos Cursos de Tecnologia em 2000, no Ensino Médio em 2000 e no Nível Técnico 
em 2001. 

 

Indicador 9. Índice de Eficiência Acadêmica–integralização carga horária 

Objetivo Quantificar a eficiência das Instituições 

Definições Concluinte é o aluno que integralizou a carga horária dos créditos. 

Ingressos = número de ingressos por meio de vestibular, processos seletivos e outras formas 
de ingresso. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100×=

∑
∑

modalidadeporingressosdeNúmero

modalidadeporsconcluintedeNúmero
Relação  

 Contam-se os ingressos verificados na mesma instituição, considerando-se os seguintes períodos 
como duração média do curso: Graduação – 05 anos, Licenciatura – 04 anos, Cursos de Tecnologia – 03 
anos, Ensino Médio – 03 anos e Ensino Técnico – 02 anos. 

 Por exemplo, para se calcular o índice de eficácia no ano de 2003, divide-se o somatório do número 
de concluintes em 2003 (todas as modalidades) pelo somatório do número de ingressos: na Graduação em 
1998, na Licenciatura em 1999, nos Cursos de Tecnologia em 2000, no Ensino Médio em 2000 e no Nível 
Técnico em 2001. 

 

Indicador 10. Índice de Retenção do Fluxo Escolar 

Objetivo Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos por campus / 
níveis de ensino / áreas educacionais / cursos. 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

Retenção Escolar refere-se a sub-divisão: reprovação e trancamento.  

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100×

+
=

Alunos

oTrancamentReprovação
Índice  

 

Indicador 11. Índice de Transferências / Perdas 
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Objetivo Quantificar o índice de Transferências / Perdas em relação ao total de alunos por campus / 
níveis de ensino / áreas educacionais / cursos. 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

Transferências cedidas e perdas referem-se a sub-divisão: evasão escolar, abandono, 
desistência, etc. 

Fonte CONCEFET – Instituições 

Método de 
Cálculo 100×

+
=

Alunos

PerdasciasTransferên
Índice  

 

Indicador 12. Relação Docente em Tempo Integral  

Objetivo Quantificar a taxa de Docentes em tempo integral. 

Definições O Docente em tempo integral (efetivo e em contrato temporário)  presta atividades 
acadêmicas  equivalente ao regime de trabalho de  40 horas semanais (40h e DE=1 e 
20h=0,5). 

O Total de Docentes em Exercício (efetivo e em contrato temporário) presta atividades 
acadêmicas nos diversos regimes de trabalho (40h, DE e 20h). 

Fonte CONCEFET – Instituições e SIAPE 

Método de 
Cálculo 100×=

ExercícioemDocentesdeTotal

IntegralTempoemDocentes
Índice  

 

Indicador 13. Relação Alunos/Docente em Tempo Integral 

Objetivo Quantificar o Número de Alunos por Docente em Tempo Integral 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

O Docente em tempo integral (efetivo e em contrato temporário)  presta atividades 
acadêmicas exclusivamente em sala de aula, equivalente ao regime de trabalho de  40 horas 
semanais (40h e DE=1 e 20h=0,5).  

Fonte CONCEFET – Instituições e SIAPE 

Método de 
Cálculo 

docenteatividadeemexclusiveIntegralTempoemDocentesdeNúmero

osMatriculadAlunosdeNúmero
Índice =
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Indicador 14. Índice de Docentes em Tempo Integral com Afastamento 

Objetivo Quantificar a taxa de docentes em tempo integral com afastamento 

Definições O número de docentes em tempo integral com afastamento, refere-se ao número de docentes 
em exercício (somatório de docentes efetivos e contrato temporário), equivalentes ao regime 
de trabalho de 40 horas semanais (40h e DE=1 e 20h=0,5) usufruindo de afastamento para 
capacitação ou outros afastamentos. 

O número de docentes em tempo integral (somatório de docentes efetivos e contrato 
temporário) presta atividades acadêmicas, equivalente ao regime  de trabalho de 40 horas 
semanais (40h e DE=1 e 20h=0,5). 

Fonte CONCEFET – Instituições e SIAPE 

Método de 
Cálculo 100×=

IntegralTempoemDocentesdeNúmero

oAfastamentIntegralTempoemDocentesdeNúmero
Índice  

 

Indicador 15. Relação Docente (Contrato Temporário) em Tempo Integral 

Objetivo Quantificar a taxa de Professores Substitutos em Tempo Integral. 

Definiçõe
s 

O número de docentes (contrato temporário) em tempo integral, refere-se ao número de 
docentes com contrato temporário em exercício, equivalentes ao regime de trabalho    de 40 
horas semanais (40h e DE=1 e 20h=0,5). 

O número de docentes em tempo integral, refere-se ao número de docentes em exercício 
(somatório de docentes efetivos e contrato temporário), equivalentes ao regime de trabalho de 
40 horas semanais (40h e DE=1 e 20h=0,5). 

Fonte CONCEFET – Instituições e SIAPE 

Método de 
Cálculo 100

)(
×=

IntegralTempoemDocentesdeNúmero

oAfastamentIntegralTempoemtemporáriocontratoeDocentesdeNúmero
Relação

 

 

Indicador 16. Índice de Titulação do Corpo Docente 

Objetivo Quantificar o Índice de Titulação do Corpo Docente – Efetivo e Substitutos 

Definições A titulação do Corpo Docente é dividida em 5 sub-grupos: Pós-Doutor, Doutor, Mestre, 
Especializado eGraduado Simples. 

Fonte CONCEFET – Instituições e SIAPE 

Método de 
Cálculo 

DMEG

PDDMEG
Índice

+++

×+×+×+×+×
=

55321
 

onde, G=Graduado; E=Especializado; M=Mestre; D=Doutor; PD= Pós-Doutor 
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Indicador 17. Relação Alunos/Servidor Técnico-Administrativo em Tempo Integral 

Objetivo Quantificar o Número de Alunos por Servidor Técnico-Administrativo 

Definições O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

O número de servidores técnico-administrativo em tempo integral, refere-se ao número de 
servidores técnico-administrativos efetivos, em exercício, equivalente ao regime de trabalho 
de 40 horas semanais (40h=1,  30h=0,75 e 20h=0,5).  

Fonte CONCEFET – Instituições e SIAPE 

Método de 
Cálculo integraltempoemAdmTecServidoresdeNúmero

iculadosAlunosMatrdeNúmero
Relação

.−

=  

 

18. Índice Servidor Técnico-Adm. em T I / Docentes em T  I 
OBJETIVO: Quantificar o Número de Servidor Técnico-Administrativo em tempos integral em relação 
ao número de docentes em tempo integral. 

DEFINIÇÕES: O número de servidores técnico-administrativo em tempo integral, refere-se ao número de 
servidores  técnico-administrativos efetivos, em exercício,  equivalente ao regime de trabalho de 
40 horas  semanais (40h=1,  30h=0,75 e  20h=0,5).  

       O número de docentes em tempo integral, refere-se ao número de docentes 
em exercício (somatório de docentes efetivos e contrato temporário), equivalentes ao regime de trabalho de 
40 horas semanais (40h e DE=1 e 20h=0,5). 

FONTE:  CONCEFET - Instituições e SIAPE  

MÉTODO DE CÁLCULO: 

Índice =   Número de  Servidores  Tec-Adm  em TI       

                                 Número de Docentes em Tempo Integral 

 

19. Relação Livros (exemplares) / Alunos 
OBJETIVO: Quantificar a disponibilidade do acervo bibliográfico (exemplares), em relação ao total de 
alunos. 

   DEFINIÇÕES:  O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas       no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

        O quantitativo de exemplares é igual ao número total  do acervo 
bibliográfico (livros)  disponível para consultas e empréstimos pelos alunos. 

FONTE:  CONCEFET - Instituições 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

  RELAÇÃO =    Número de Livros (Exemplares)     

                Alunos 

20. Relação Livros (títulos) / Alunos 
OBJETIVO: Quantificar a disponibilidade do acervo bibliográfico (títulos), em relação ao total de 
alunos. 

DEFINIÇÕES: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

  O quantitativo de títulos é igual ao número de títulos do acervo bibliográfico (livros), 
disponível para consultas e empréstimos pelos alunos. 

FONTE:  CONCEFET - Instituições 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

              RELAÇÃO =        Número de Livros (Títulos)         

                           Alunos 

 

21. Relação Periódicos (títulos) / Alunos 
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OBJETIVO: Quantificar a disponibilidade de periódicos (títulos), em relação ao total de alunos. 

DEFINIÇÕES: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo ano, 
considerando o conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

  O quantitativo de títulos é igual ao número de títulos de periódicos, disponível para 
consultas e empréstimos pelos alunos. 

FONTE:  CONCEFET - Instituições 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

              RELAÇÃO =        Número de Periódicos (Títulos)         

                           Alunos 

22. Gastos Correntes por Aluno 
OBJETIVO: Quantificar os Gastos por Aluno, por Região e para o País. 

DEFINIÇÕES: Consideraram-se todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, Inativos e 
pensionistas. 

Define-se “Aluno” como correspondendo ao número de matrículas total no mesmo ano, considerando o 
conceito de matrículas do INEP / CENSO. 

FONTE:    Banco de Dados IFET’s, SIAFI, Matriz MEC - Concefet de alocação de recursos  

MÉTODO DE CÁLCULO: 

Divisão do total de gastos acima definido pelo número de matrículas do mesmo ano. 

Gastos Correntes por Aluno=   Total de Gastos    

                                                         Nº de Matrículas 

 

 

23. % de Gastos com Pessoal 
OBJETIVO: Quantificar o gasto total com pessoal em relação aos gastos totais. 

DEFINIÇÕES: GASTO COM PESSOAL: Gastos com servidores  ativos, inativos, pensionistas, 
sentenças judiciais e precatórios. 

GASTOS TOTAIS:   Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.  

FONTE:  SIAFI 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

          % =      Total de Gastos com Pessoal   x 100 

                                        Gastos TOTAIS 

24. % de Gastos de Pessoal com Ativos 
OBJETIVO: Quantificar o percentual dos gastos com ativos em relação aos gastos totais de Pessoal.  

DEFINIÇÕES: GASTOS COM ATIVOS: gastos com servidores ativos e pensionistas de ativos. 

GASTOS COM PESSOAL: gastos com servidores  ativos, inativos, pensionistas, sentenças judiciais e 
precatórios.  

FONTE:  SIAFI 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

          % =       Total de Gastos com ativos   x 100 

                              Total de Gastos com Pessoal 

25. % de Gastos com Outros Custeios (exclusive benefícios) 
OBJETIVO: Quantificar o percentual de gasto com Outros Custeios em relação aos gastos totais.  

DEFINIÇÕES: GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS: (gastos totais de OCC) menos (-) (benefícios e 
pasep, investimentos e inversões financeiras) 

    GASTOS TOTAIS:   Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa. 

 FONTE:  Banco de Dados IFET’s, SIAFI  

MÉTODO DE CÁLCULO: 

        % =    Total de Gastos com Outros Custeios    x 100    

                                              Gastos Totais 
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26. % de Gastos com Custeio Básico 
OBJETIVO: Quantificar o percentual de gasto com custeio básico em  relação ao total de gastos com Outros 
Custeios.  

DEFINIÇÕES: GASTOS COM CUSTEIO BÁSICO: somatório dos gastos anuais com fornecimento de água 
e esgoto, energia elétrica, serviços de telefonia, serviços de vigilância, serviços de limpeza e conservação  

   GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS: (gastos totais de  OCC) menos (-) (benefícios e 
pasep, investimentos e inversões financeiras)  

FONTE:  Banco de Dados IFET’s, SIAFI e Planilha de acompanhamento SPO/MEC  

MÉTODO DE CÁLCULO: 

            % =     Total de Gastos com Custeio Básico   x 100    

                               Total de gastos com Outros Custeios 

 

27. % de Gastos com Investimentos (em relação aos gastos totais) 
OBJETIVO: Quantificar o percentual dos gastos em Investimentos e Inversões Financeiras em relação 
aos gastos totais.  

DEFINIÇÕES:  

INVESTIMENTOS: Despesa destinada ao planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à 
aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras, bem como a programas especiais de 
trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento de capital 
de empresas que não sejam de caráter comercial ou  financeiro. 

INVERSÕES FINANCEIRAS: Despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e 
também a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento do capital e com a constituição  ou aumento do capital 
de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou 
de seguros. 

GASTOS TOTAIS:   Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.  

FONTE:  SIAFI 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

 % =   Total de gastos com despesas de Investimentos e Inversões Financeiras 

                                                                    Gastos Totais 

 

28. % de Gastos com Investimentos (em relação aos gastos de OCC) 
OBJETIVO: Quantificar o percentual dos gastos em Investimentos e Inversões Financeiras em relação aos 
gastos totais de OCC (exclusive benefícios). 

DEFINIÇÕES:  

INVESTIMENTOS: Despesa destinada ao planejamento e execução de obras, inclusive as destinadas à 
aquisição de imóveis considerados necessários à realização de obras, bem como a programas especiais de 
trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição ou aumento de capital 
de empresas que não sejam de caráter comercial ou  financeiro. 

INVERSÕES FINANCEIRAS: Despesa com aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização e 
também a aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já 
constituídas, quando a operação não importe aumento do capital e com a constituição  ou aumento do capital 
de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou 
de seguros. 

TOTAL DE GASTOS DE OCC GERAL: (gastos totais de OCC) menos (-) (benefícios e pasep, 
investimentos e inversões financeiras)  

FONTE:  SIAFI 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

% =  Total de gastos com despesas de Investimentos e Inversões Financeiras 

        Total de gastos com OCC (exclusive benefícios) 

 

29. % de Gastos com Outras Fontes 



 46

OBJETIVO: Quantificar o percentual dos gastos com recursos de Outras Fontes em relação ao total de 
recursos.  

DEFINIÇÕES: RECURSOS DE OUTRAS FONTES: Compreendem  todos os gastos com recursos das 
fontes 201, 213, 246, 247, 248, 249, 250, 280, 291, 292, 295 e 296. 

 

 TOTAL DE RECURSOS: Compreendem os  recursos de todas as fontes.  

FONTE:  SIAFI 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

% =  Total de Gastos com Recursos de outras Fontes   x 100    

                                   Total de gastos de todas as fontes 

30. % de Gastos com Convênios 
OBJETIVO: Quantificar o percentual dos gastos com recursos de Convênios em relação aos gastos totais de 
OCC (exclusive benefícios) 

DEFINIÇÕES: GASTOS :   Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.  

FONTE:  SIAFI 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

      % =   Total de Gastos com Recursos de Convênios   x 100    

                           Total de Gastos de OCC (exclusive benefícios) 

31. % de Gastos com Convênios SETEC 
OBJETIVO: Quantificar o percentual dos gastos com recursos de Convênios SETEC em relação aos gastos 
totais de OCC (exclusive benefícios) 

DEFINIÇÕES: GASTOS :   Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de despesa.  

FONTE:  SIAFI 

MÉTODO DE CÁLCULO: 

      % =   Total de Gastos com Recursos de Convênios SETEC   x 100    

                               Total de Gastos de OCC (exclusive benefícios) 
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Anexo 2– Dados 

           Tabela  A2.1 - Taxa Média de Sucesso Institucional 

Instituição Média de Sucesso (%) 

CEFET-AM 33,05 

CEFET-BA 53,46 

CEFET-CAMPOS 71,06 

CEFET-ES 58,93 

CEFET-MA 62,02 

CEFET-MG 42,80 

CEFET-PB 48,20 

CEFET-PE 48,56 

CEFET-PI 15,13 

CEFET-RJ 46,06 

CEFET-RN 44,68 

CEFET-RR 59,05 

CEFET-SP 76,97 

              Ex: Ensino Médio = Concluintes de 2004 x 100/ ingressantes de 2002. 
              Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. . . .br.  
 

           Tabela A2.2 Docentes em Tempo Integral (TI) e Aluno/Docente em TI 

Instituição Número de Docentes(1) Aluno/Docente em TI(2) 

CEFET-AM 272 13,19 

CEFET-BA 447 19,70 

CEFET-CAMPOS 376 33,21 

CEFET-ES 379 17,08 

CEFET-MA 302 14,29 

CEFET-MG 484 11,73 

CEFET-PB 318 11,81 

CEFET-PE 462 11,02 

CEFET-PI 310 31,22 

CEFET-RJ 453 18,09 

CEFET-RN 324 18,14 

CEFET-RR 110 17,54 

CEFET-SP 296 32,75 

              (1) Nº. de Docentes em 40 h e DE x 1 + Nº. de Docentes em 20 h x 0,5. 

              (2) Nº. Alunos / Nº. de Docentes 

                                                                     Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. .  .br. 
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Tabela A2.3 Titulação do Corpo Docente (Quantidade de Docentes por titulação) 

Instituição Doutor Doutorando Mestre Mestrando Especialista Graduação Total 

CEFET-AM 8 - 51 3 142 68 272 

CEFET-BA 10 9 109 39 196 84 447 

CEFET-CPS 11 8 96 22 191 48 376 

CEFET-ES 14 5 79 35 151 95 379 

CEFET-MA 32 20 86 8 112 44 302 

CEFET-MG 41 20 146 45 180 52 484 

CEFET-PB 19 5 81 26 131 56 318 

CEFET-PE 08 8 81 19 243 103 462 

CEFET-PI 05 05 39 29 131 101 310 

CEFET-RJ 54 5 158 3 148 85 453 

CEFET-RN 18 8 61 25 151 61 324 

CEFET-RR - - 24 11 55 20 110 

CEFET-SP 51 28 113 26 69 59 296 
Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. . . .br. 

 

Tabela A2.4 Titulação do Corpo Docente 

Instituição IdxD IdxM IdxE IdxG 

CEFET-AM 0,0294118 0,1875 0,5220588 0,25 

CEFET-BA 0,0223714 0,2438479 0,4384787 0,1879195 

CEFET-CPS 0,0292553 0,2553191 0,5079787 0,1276596 

CEFET-ES 0,0369393 0,2084433 0,3984169 0,2506596 

CEFET-MA 0,1059603 0,2847682 0,3708609 0,1456954 

CEFET-MG 0,0847107 0,3016529 0,3719008 0,107438 

CEFET-PB 0,0597484 0,254717 0,4119497 0,1761006 

CEFET-PE 0,017316 0,1753247 0,525974 0,2229437 

CEFET-PI 0,016129 0,1258065 0,4225806 0,3258065 

CEFET-RJ 0,1192053 0,3487859 0,3267108 0,187638 

CEFET-RN 0,0555556 0,1882716 0,4660494 0,1882716 

CEFET-RR  0,2181818 0,5 0,1818182 

CEFET-SP 0,1722973 0,3817568 0,2331081 0,1993243 
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               Tabela A2.5 Resposta à Demanda 

              Instituição Resposta (%) 

CEFET-AM 12,65 

CEFET-BA 23,79 

CEFET-CAMPOS 18,29 

CEFET-ES 12,67 

CEFET-MA 7,65 

CEFET-MG 9,85 

CEFET-PB 29,76 

CEFET-PE 14,61 

CEFET-PI 17,01 

CEFET-RJ 9,04 

CEFET-RN 11,80 

CEFET-RR 10,65 

CEFET-SP 13,60 

                  Nº. de vagas oferecidas x 100 / Nº. de Candidatos. 
     Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. . . .br. 

 

 

 

               Tabela A2.6 Taxa de Ingresso / Aluno 

Instituição Ingresso / Aluno (%) 

CEFET-AM 49 

CEFET-BA 31 

CEFET-CAMPOS 29 

CEFET-ES 26 

CEFET-MA 29 

CEFET-MG 12 

CEFET-PB 38 

CEFET-PE 32 

CEFET-PI 34 

CEFET-RJ 26 

CEFET-RN 28 

CEFET-RR 41 

CEFET-SP 23 

                  Nº. de vagas oferecidas x 100 / Matrícula Total no Período              
                                                         Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. . . .br. 
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              Tabela A2.7 Taxa de Densidade Livros (exemplares) / Aluno e Títulos / Aluno 

Instituição Exemplares / Aluno(1) Títulos / Aluno(2) 

CEFET-AM 4,96 2,49 

CEFET-BA 6,05 1,91 

CEFET-CAMPOS 2,69 1,05 

CEFET-ES 4,20 1,28 

CEFET-MA 2,77 1,84 

CEFET-MG 4,18 0,54 

CEFET-PB 4,00 1,42 

CEFET-PE 6,13 2,01 

CEFET-PI 2,04 0,54 

CEFET-RJ 2,05 1,14 

CEFET-RN 3,05 0,84 

CEFET-RR 5,38 2,34 

CEFET-SP 3,66 1,80 

                  (1) Nº. de Exemplares cadastrados nas bibliotecas / Nº. Total de matrícula. 
                  (2) Nº. de Títulos cadastrados nas bibliotecas / Nº. Total de matrícula. 
     Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. . . .br. 
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                   Tabela A2.8 Gastos Corrente / Aluno 

Instituição Custo / Aluno em R$ 

CEFET-AM 5.431,00 

CEFET-BA 6.543,55 

CEFET-CAMPOS 3.354,72 

CEFET-ES 3.225,68 

CEFET-MA 5.818,62 

CEFET-MG 5.049,21 

CEFET-PB 4.409,23 

CEFET-PE 5.955,26 

CEFET-PI 3.207,97 

CEFET-RJ 6.548,16 

CEFET-RN 3.890,58 

CEFET-RR 5.992,74 

CEFET-SP 4.177,56 

                       Total de Gastos / pelo Nº. Total de alunos matriculados. 
                        Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. . . .br. 

 

                  Tabela A2.9 Taxa Média de Concluintes / Aluno 

              Instituição Concluintes / Aluno (%) 

CEFET-AM 19,73 

CEFET-BA 9,63 

CEFET-CAMPOS 23,39 

CEFET-ES 19,51 

CEFET-MA 18,10 

CEFET-MG 10,86 

CEFET-PB 7,49 

CEFET-PE 9,34 

CEFET-PI 10,47 

CEFET-RJ 21,92 

CEFET-RN 12,35 

CEFET-RR 24,66 

CEFET-SP 17,34 

                      Nº. de Concluintes x 100 / Nº. de alunos matriculados 
         Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. . . .br. 
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  Tabela A2.10 Taxa de Vagas Ofertadas / Aluno 

            Instituição Vagas Ofertadas / Aluno (%) 

CEFET-AM 49,10 

CEFET-BA 45,37 

CEFET-CAMPOS 28,94 

CEFET-ES 26,20 

CEFET-MA 42,67 

CEFET-MG 22,58 

CEFET-PB 24,98 

CEFET-PE 33,05 

CEFET-PI 33,10 

CEFET-RJ 25,78 

CEFET-RN 28,01 

CEFET-RR 41,45 

CEFET-SP 36,08 

                        Vagas ofertadas x 100 / Nº. de alunos matriculados. 

                         Fonte: Relatório de Gestão 2004 em cada www.cefet. . . .br.  

 


