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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo a realização de uma análise da gestão financeira dos 
programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
conveniados com a CAPES através do PROAP, tendo como foco o corte no 
orçamento no ano de 2015 e suas consequências. Para isso foi buscado um 
referencial teórico a fim de delimitar os assuntos a serem abordados e construir um 
conhecimento prévio que permitisse compreender o contexto da pós-graduação e 
avaliar as principais despesas, o desempenho e a eficiência da gestão. A coleta de 
dados, além dos dados secundários obtidos através das prestações de contas de 
2011 a 2015, se deu através do método de entrevistas semiestruturadas, 
observação e análise das informações fornecidas pela própria instituição. A partir 
disso, foi realizado um panorama geral de todas as despesas da pós-graduação ao 
longo de cinco anos, com o intuito de tornar possível a comparação, a percepção de 
tendências e o entendimento da situação após o contingenciamento do orçamento 
de custeio. Tornou-se possível constatar, então, que o percentual dos gastos com 
passagens e diárias aumentou no período, sobrando menos recursos para 
publicação de conteúdos científico-acadêmicos, manutenção dos laboratórios de 
ensino e pesquisa e atividades relativas ao desenvolvimento dos alunos. Em razão 
disso, foram propostas a implantação do PDCA e a realização de bancas por 
videoconferência como formas de equilibrar as despesas e aumentar a eficiência da 
gestão. 

Palavras-chave: gestão financeira; eficiência; planejamento; despesas de custeio; 
Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP); corte orçamentário 
(contingenciamento). 
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1. INTRODUÇÃO 

Vivemos na era do conhecimento, em que a velocidade e o volume de 

informações exigem adaptação e flexibilidade para acompanhar as mudanças nos 

processos e as demandas por novos aprendizados. A procura por profissionais cada 

vez mais qualificados não é exclusividade do setor privado, tendo em vista que as 

organizações públicas têm valorizado e incentivado a qualificação, provocando a 

busca por uma educação formal constante em níveis mais elevados. 

Hoje, de fato, a pós-graduação é um dos diferenciais que deixa os 

candidatos à frente de seus concorrentes diretos na busca por oportunidades em 

grandes empresas, no setor público ou na vida acadêmica. Ou seja, a graduação 

que há alguns anos atrás era vista como o grande marco na vida de um profissional, 

atualmente tem sido percebida como um primeiro passo, o primeiro degrau de 

inserção no ensino superior. 

Tamanha é a importância da pós-graduação, que o Plano Nacional de Pós-

Graduação 2011-2020 (PNPG), desenvolvido pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), apresenta temas a serem 

desenvolvidos pelos programas de pós-graduação para atuação direta na 

sociedade. A educação básica, a inovação, a inter e multidisciplinaridade, a criação 

de redes e associações e a internacionalização são exemplos dos pontos a serem 

desenvolvidas (CAPES, 2013). 

Ademais, as oportunidades para a expansão das atividades da pós-

graduação e da pesquisa no país podem ser multiplicadas por meio da adequada 

valorização da produção científica e tecnológica e por meio de oportunidades para 

financiamento e fixação de pesquisadores com perfis de formação mais amplos. O 

relatório de acompanhamento do PNPG 2011-2020 (CAPES, 2013) apresenta como 

exemplos de ampliação e melhorias na pós-graduação, além da educação básica, a 

formação de recursos humanos para setores governamentais e não governamentais, 

bem como para indução em áreas especificas, como farmácia e medicina. Assim, a 

pós-graduação não apenas é reconhecida como incentivada a compreender as mais 

diversas áreas do conhecimento, a partir da criação de novos cursos e do 

desenvolvimento dos já existentes.  
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 Para frisar a importância que as instituições públicas têm nesse processo, 

segundo dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2011), de aproximadamente 

200 mil matrículas, cerca de 85% são públicas, em sua maioria federais, e 15% são 

privadas. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), principal do sul do 

país, possui 86 programas de pós-graduação, contemplando 80 cursos de 

doutorado, 83 cursos de mestrado acadêmico, 12 de mestrado profissional, além de 

61 cursos de especialização, das mais diferentes áreas (UFRGS, 2016 a). 

Contudo, a Educação não ficou imune à crise econômica enfrentada pelo 

Brasil a partir de 2014, logo após a Copa do Mundo de Futebol. Em 2015 o corte no 

orçamento para as despesas de custeio do Ministério da Educação chegou a R$ 

9,42 bilhões (de R$ 48,81 bilhões para R$ 39,38 bilhões, 19,3%), ficando apenas 

atrás dos contingenciamentos do Ministério das Cidades e do Ministério da Saúde. 

Para a Pós-Graduação esse corte foi ainda mais assustador, chegou a 75% do valor 

que seria repassado às universidades. 

Dessa forma, após um longo período de aumento na dotação orçamentária 

da CAPES, em 2015 houve uma queda drástica no repasse de recursos. Os 40 

programas de pós-graduação da UFRGS conveniados pela CAPES através do 

Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) tiveram que abrir mão de muitas 

despesas, pesquisas e atividades importantes. A realização de bancas, o 

pagamento de diárias e a compra de materiais de laboratório, que estão entre os 

principais gastos, somaram, em 2014, um valor maior do que todo o orçamento 

repassado para a UFRGS em 2015. Para superar momentos de crise e falta de 

dinheiro é necessário planejar e inovar, como, por exemplo, realizar bancas, aulas 

ou palestras por videoconferência, tecnologia barata e difundida, que permite a 

redução de gastos e realocação de recursos para ações prioritárias, que podem 

gerar um impacto positivo maior para a Universidade.  

Nesse contexto, este trabalho tem como problema de pesquisa o seguinte 

questionamento: até que ponto foi eficiente a gestão financeira dos programas de 

pós-graduação da UFRGS, conveniados com a CAPES através do PROAP, a partir 

do corte de 75% no orçamento de 2015? 
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1.1 Objetivos 

A seguir serão apresentados o objetivo geral (escopo do trabalho), o qual 

servirá como ponto de orientação para as ações a serem tomadas, e os objetivos 

específicos, que serão referências para as etapas de elaboração desta monografia. 

1.1.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é fazer uma análise da gestão financeira dos 

programas de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

conveniados com a CAPES através do PROAP, tendo como foco o corte no 

orçamento no ano de 2015 e suas consequências, a partir de dados referentes às 

prestações de contas de 2011 a 2015. 

1.1.2  Objetivos Específicos 

Visando alcançar a finalidade deste trabalho, é necessário cumprir os 

seguintes objetivos específicos: 

 Identificar, na literatura, conceitos e técnicas de gestão financeira e 

eficiência; 

 Descrever o contexto da pós-graduação da UFRGS (número de 

programas, cursos, alunos e finanças); 

 Detectar os impactos do corte no orçamento e suas consequências na 

execução; 

 Elaborar uma análise da eficiência da gestão, contemplando um 

diagnóstico da situação e as possiblidades de melhoria. 

1.2 Justificativa 

Os cursos oferecidos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

atendem alunos, do país e do exterior, que procuram qualificação para as mais 

diversas áreas, preparando-os para atuação tanto nos campos de ensino e 

pesquisa, como também diretamente no mercado de trabalho. Além disso, ainda há 

oportunidades interinstitucionais, de troca de experiências e diálogo com outras 

universidades, como as oferecidas pelos programas da Administração, Economia, 

Engenharia Civil, entre outros.  
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A Universidade possui aproximadamente 11.500 alunos de doutorado e 

mestrado, 400 alunos de mestrado profissional e 11 mil alunos de especialização. A 

pós-graduação da UFRGS alcançou o conceito médio de 5,21 na avaliação da 

CAPES, sendo que cerca de 40% dos programas possuem conceitos 6 e 7, 

considerados conceitos de excelência, equivalentes ao alto padrão internacional 

(UFRGS, 2016 b). 

Os cursos que possuem conceitos 6 e 7 são conveniados com a CAPES 

através do Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), recebendo uma dotação 

orçamentária que pode ser utilizada de acordo com prioridades estabelecidas pelos 

próprios programas. Entretanto, apesar do grande número de cursos nessa situação, 

a maioria dos programas é financiada pelo PROAP, ou seja, possuem seus recursos 

centralizados na Pró-Reitoria e gerenciados conforme portaria específica e Plano de 

Aplicação, desenvolvido no início de cada ano, quando a CAPES destina o 

orçamento. O PROAP destina-se apenas à manutenção, ou seja, são recursos de 

custeio, que não podem ser utilizados para despesas de capital. Dentro do custeio 

entram, entre outras, despesas com bolsas, passagens aéreas, diárias, 

hospedagens, eventos, compras de materiais de laboratório e aquisição e 

manutenção de tecnologias de informática. 

Constatou-se que não há na literatura estudos semelhantes, com ênfase na 

gestão financeira dos programas de pós-graduação, tampouco análises sobre os 

cortes no orçamento de 2015. Assim, observando as peculiaridades e características 

da pós-graduação, este trabalho apresenta-se como uma oportunidade de 

contribuição tanto para outras pesquisas quanto para melhorias e desenvolvimento 

dos programas da UFRGS.  

A finalidade deste trabalho é, portanto, analisar a gestão financeira dos 

programas de pós-graduação integrantes do PROAP, identificando suas principais 

despesas e suas reações frente à diminuição do orçamento em 2015 e a previsão de 

novos contingenciamentos. Espera-se obter, com isso, um comparativo que possa 

servir como uma ferramenta de avaliação e monitoramento, a partir da qual possam 

ser revistas formas menos eficientes de alocação dos recursos ou reafirmadas 

práticas que já estejam gerando resultados positivos, considerando sempre as 

peculiaridades de cada programa de pós-graduação. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

Esse capítulo é destinado à apresentação do arcabouço teórico que 

permitirá tratar a situação problemática. Ou seja, serão apresentados os conceitos 

relevantes para a compreensão e avaliação do tema em estudo e também para a 

decisão e orientação dos procedimentos de coleta e análise dos dados. 

2.1 Planejamento na administração 

A ação de planejar é uma função gerencial de extrema importância em que, 

a partir de situações passadas e da situação atual, a instituição projeta-se para o 

futuro através de uma programação, com objetivos claramente definidos, estratégias 

estabelecidas e recursos alocados (FESCINA JR, SANTOS, et al., 2009). Em outras 

palavras, o planejamento, segundo Maximiano (2010) é uma aplicação específica do 

processo de tomar decisões, o que torna possível perceber formas diferentes de as 

organizações reagirem às mudanças. Alguns administradores adotam uma postura 

proativa em relação ao futuro, sendo incentivadores da mudança. Por outro lado, 

alguns preferem ser reativos, influenciados principalmente pela tradição, pela força 

do hábito e pelos procedimentos padronizados que visam preservar a estabilidade. 

Para melhor compreender essa concepção, Steiner (1969 apud Oliveira, 

2001) expõe cinco dimensões básicas que envolvem o planejamento. A primeira 

delas refere-se ao assunto abordado, que pode ser produção, finanças ou 

tecnologia. A segunda dimensão corresponde aos elementos do planejamento, 

dentre os quais estão diretrizes, objetivos, metas e orçamento. A terceira remete à 

dimensão de tempo do planejamento, que pode ser de médio, curto ou longo prazo. 

A quarta refere-se às unidades organizacionais onde é elaborado o julgamento, 

dessa forma há planejamento corporativo, de diretorias, divisões, departamentos etc. 

A última dimensão corresponde às características imputadas ao planejamento, por 

exemplo, estratégico, tático, formal, informal, confidencial, entre outras.  

Referidos anteriormente na quinta dimensão, estratégico, tático ou 

operacional são entendidos também como tipos de planejamento, entretanto, 

existem outras formas de classificação. Kotler (1996), por exemplo, relata a 

existência de três estilos que se diferem pela formação: a) de cima para baixo, assim 

chamado porque a cúpula determina os objetivos e os planos para todos os níveis 
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inferiores; b) de baixo para cima, quando são os próprios departamentos que 

estabelecem seus objetivos e planos; e c) objetivos para baixo e planos para cima, 

quando a alta administração é quem estabelece os objetivos e os departamentos 

desenvolvem os planos para alcançá-los. 

Assim, tendo em vista as diferentes dimensões e tipos de planejamento, fica 

claro que planejamento é mais que um plano, não se restringindo apenas a um 

documento formal. A ação de planejar necessita de pessoas engajadas em todo o 

processo, desde a concepção até o monitoramento e correção de rumos. Dessa 

forma, apenas com comprometimento com o trabalho, informações retroalimentadas 

e aprendizagem contínua, o planejamento poderá ser, de fato, uma prática constante 

e não um procedimento burocrático. 

2.1.1 Monitoramento e avaliação 

A partir dessa análise, quando tratamos da administração, o controle não 

possui o significado popularmente aceito de fiscalização. Maximiano (2010) define 

controle como sendo o processo de produzir informações para tomar decisões sobre 

a realização de objetivos. Oliveira (2001) amplia um pouco mais essa visão, 

apontando o controle como uma função do processo de planejamento que, a partir 

da comparação com padrões estabelecidos, busca mensurar e analisar os 

resultados parciais das ações, com o intuito de dar um feedback aos tomadores de 

decisão.  

O diagnóstico organizacional – entendido como uma fotografia da situação 

atual da organização – é apontado como uma possibilidade de controle que permite 

uma visão geral do andamento de um processo, projeto ou plano de ação. Com isso 

o gestor pode não só tomar as devidas ações corretivas, prestar contas aos 

superiores, mas também controlar e cobrar resultados da sua equipe. Tudo isso para 

tentar garantir a correta execução daquilo que foi planejado. 

A função do controle, porém, não se esgota na necessidade de monitorar e 

avaliar planos mal elaborados, frutos de um planejamento defeituoso. Kotler (1996) 

afirma que mesmo se todos os planos fossem perfeitos, ainda assim poderiam se 

deparar com situações inesperadas, como variações da economia, por exemplo, e 

sofrer uma fraca implementação. O fato é que a administração deve sempre 
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controlar seus resultados, confrontando-os com os objetivos, a fim de que o 

desempenho mal sucedido possa ser percebido, investigado e corrigido. 

Para esclarecer a diferença entre os conceitos, o controle, assim como 

outros processos administrativos, é um processo composto. “O processo de buscar 

informações sobre o desempenho é também chamado de monitoramento ou 

acompanhamento. O processo de comparar e tirar conclusões sobre o desempenho 

é também chamado de avaliação” (MAXIMIANO, 2010, p. 245). 

Desta forma, a fase de controle (ou monitoramento e avaliação) possui uma 

importância significativa, pois é ela que irá possibilitar o atingimento dos resultados 

desejados e também a reavaliação do processo de planejamento. Isso porque as 

informações obtidas devem ser adicionadas ao processo para contribuir com os 

futuros ciclos de planejamento. Ou seja, o controle se baseia em informações do 

planejamento, e o planejamento, por sua vez, também se utiliza das informações 

geradas pelo controle. 

Portanto, o que se pode inferir é que, independentemente do momento em 

que o diagnóstico esteja sendo realizado, deve-se priorizar a descrição ao invés do 

julgamento, especialmente em situações de desvio indesejável (MAXIMIANO, 2010). 

Afinal, o que se busca é a possibilidade de, a partir de análises dos desvios, corrigir 

o desempenho e alcançar os resultados planejados.  

2.1.2 Planejamento em instituições de ensino superior 

O planejamento em organizações públicas possui algumas peculiaridades, 

principalmente quando se tratam de instituições de ensino. Por exemplo, atualmente 

os planos de desenvolvimento institucionais (PDIs) têm sido amplamente utilizados 

nos processos de avaliação das instituições de ensino superior (IES). Isso sem 

contar que o governo, através do Ministério da Educação – MEC, tem condicionado 

o funcionamento dessas instituições de ensino tanto públicas como privadas à 

formulação do PDI (FESCINA JR, SANTOS, et al., 2009). 

Dessa forma, como se trata de imposição e não de um processo que faça 

parte da cultura da organização, a formulação de estratégias encontra-se separada 

da sua implementação, ou seja, a cúpula planeja e os níveis inferiores simplesmente 

executam aquilo que é pensado sem ter grandes noções da finalidade. Essa falta de 
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informação pode acarretar na consecução de um plano que não reflita a realidade 

operacional da organização e que poderá ser implementado por profissionais 

frustrados ou que desconheçam a real função do planejamento. 

Entretanto, não só pelas exigências dos órgãos competentes, o 

planejamento vem se tornando uma função gerencial essencial nas IES, dada a 

complexidade dessas organizações e as dificuldades de gestão que isso impõe. Por 

exemplo, um plano de desenvolvimento de uma IES pode trazer grandes avanços, 

porém, para ser adequadamente implementado, precisa estar em um ambiente 

favorável, construído a partir da comunicação constante e clara, com processos 

transparentes, governança e postura crítica e construtiva por parte da comunidade 

acadêmica (FESCINA JR, SANTOS, et al., 2009). 

A complexidade e a falta de cultura de planejamento, relatadas 

anteriormente, fazem com que as universidades, segundo Monteiro e Rojo (2010), 

muitas vezes pensem o planejamento apenas enquanto plano formal, sem que esse 

saia do papel e se consolide como processo contínuo de planejamento. Para Meyer 

Jr. (1988 apud MONTEIRO e ROJO, 2010), muitos desses problemas estão 

relacionados à falta de continuidade administrativa. Porque assim como acontece 

com os governos, se a troca de reitor modificar também o grupo político 

comandante, geralmente o processo de planejamento é interrompido.  

Além disso, muitas organizações públicas não desenvolvem grandes 

preocupações com o futuro por terem, de certa forma, estabilidade quanto à 

existência. Logo, não possuem a mesma necessidade que instituições privadas têm 

de se planejar, fazer projeções e atentar as movimentações do mercado. 

Porém, afora todas as dificuldades observadas, o planejamento se 

apresenta tanto como uma função essencial, como um desafio para as 

universidades, pois pode trazer resultados positivos e gerar conceitos de excelência 

para as instituições, contanto que não seja entendido apenas como um processo de 

construção de PDIs para atendimento das exigências do MEC. 

Está mais que justificado que se torna imperativa aos gestores universitários 
a adoção do processo de planejamento como ferramenta gerencial 
relevante e fundamental de sobrevivência frente aos novos desafios do 
ambiente. No entanto, a simples elaboração de um PDI, sem a devida 
implementação, retroalimentação do processo e continuidade não resolve a 
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questão. Planejamento estratégico só tem eficácia quando todas as suas 
etapas são implementadas (MONTEIRO e ROJO, 2010, p. 127). 

2.1.3 Críticas ao planejamento 

Uma das críticas ao planejamento é a confusão dos gestores em pensar 

que, para conquistar o sucesso, basta fazer em maior quantidade aquilo que já se 

faz, sem procurar pensar em novas formas de atingir os objetivos esperados. Além 

disso, há a dificuldade em se desvencilhar do passado. Para Drucker (2002), o plano 

que não tratar de descartar as coisas velhas e ultrapassadas dificilmente produzirá 

resultados, pois deixa de colocar mais pessoas e dinheiro à disposição das novas 

coisas.  

Porém, além das dificuldades existentes durante a execução de um 

planejamento, segundo Luck (2004 apud MONTEIRO e ROJO, 2010) há uma série 

de empecilhos apresentadas pelos gestores para justificar a ausência dele. Por 

exemplo, falta de tempo, necessidades de soluções imediatas, receio de 

comprometer-se com os resultados, desconhecimento sobre a forma de planejar e 

sobre o objeto do planejamento, descrença nos resultados gerados por essa função, 

além da falta de pessoas habilitadas e capacitadas para pensar o futuro da empresa. 

2.2 Concepção de eficiência e economicidade 

A responsabilidade administrativa do gestor é comumente vinculada ao 

cometimento de infrações administrativas estatutárias. Entretanto, cabe observar 

também aquelas relativas às finanças públicas (artigo 5º da Lei Federal nº 

10.028/2000), e à inobservância de formalidades de natureza orçamentária, 

operacional, financeira e administrativa, enfocadas e analisadas sob os aspectos da 

legalidade, da legitimidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia.  

De acordo com o Manual do Gestor Público (2013), pelo princípio da 

eficiência, a administração pública busca a constante qualidade da ação 

administrativa, exigindo a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e 

rendimento funcional. Em outras palavras, se torna necessária uma ação eficiente 

para que se obtenham melhores resultados na utilização dos recursos públicos, 

aumento da produtividade e redução do desperdício de dinheiro. 
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O princípio da eficiência foi introduzido no texto da Constituição Federal de 

1988 pela Emenda Constitucional nº 19/98, fazendo parte, desde então, do rol de 

princípios administrativos previstos no caput do artigo 37. Segundo Hely Lopes 

Meirelles (2002, apud NASCIMENTO, 2010), a eficiência impõe a todo agente 

público a realização de suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento 

funcional, ou seja, a função administrativa já não se contenta em ser desempenhada 

apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatórios para o atendimento das necessidades da coletividade. 

Para Nascimento (2010), a Emenda Constitucional nº 19 representa uma 

norma inovadora, responsável por significativas mudanças na gestão pública 

brasileira, como a agilização de processos licitatórios, o aperfeiçoamento técnico e a 

verificação do desempenho dos servidores e a necessidade de prestação de contas. 

Todavia, a mudança mais relevante, de acordo com o contexto desse trabalho, é a 

cultura da responsabilidade fiscal, cuja finalidade é o equilíbrio das contas públicas.  

A fim de garantir a eficiência e a eficácia das funções exercidas pelos órgãos 

de controle, conforme o Manual do Gestor Público (2013), são utilizados diferentes 

instrumentos, tais como as demonstrações contábeis, financeiras, orçamentárias e 

patrimoniais, e os procedimentos de auditoria, inclusive de natureza operacional. 

Esses instrumentos permitem, inclusive, uma avaliação da gestão do órgão ou da 

entidade, em especial quanto ao cumprimento dos objetivos e dos programas de 

trabalho do ente público e à observância das normas legais.  

O princípio da economicidade, por sua vez, previsto no caput do artigo 70 da 

Constituição, está comumente relacionado à ideia de custo-benefício, ou seja, impõe 

ao agente público o dever de obter o maior atendimento ao interesse público, 

consumindo, para isso, a menor quantidade de recursos públicos. Nesse sentido, 

não se devem promover ações excessivamente onerosas que visem à satisfação de 

interesses públicos que possam ser conquistados de outra forma ou que, mesmo 

não podendo ser atendidos de outro modo, o sacrifício exigido para sua satisfação 

não recomende a ação estatal (RIO GRANDE DO SUL, 2013). 

Está obrigada a administração pública, tanto direta quanto indireta, de 

quaisquer dos Poderes do Estado, abrangendo inclusive as entidades constituídas 

ou mantidas pelo Poder Público, bem como as entidades privadas que recebam 
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subvenções dos cofres públicos, à obediência ao princípio da economicidade. A 

fiscalização do cumprimento desse princípio é atribuída ao Poder Legislativo, com o 

auxílio do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, além do auxílio dos sistemas 

de controle interno aos entes e órgãos. 

2.3 Administração pública gerencial 

Eficiência e economicidade são conceitos atribuídos à administração pública 

gerencial. Segundo Paludo (2013), essa nova visão surge a partir da segunda 

metade do século XX, como resposta à expansão das funções econômicas e sociais 

do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e à globalização da economia mundial. 

Com isso, o foco na eficiência da administração se torna essencial, conforme está 

exposto na Figura 1, a fim de reduzir custos e aumentar a qualidade dos serviços 

prestados ao cidadão. 

Figura 1 – Administração Gerencial 

 
Fonte: Paludo (2013, p. 64) 

Na administração pública gerencial, portanto, a estratégia volta-se para a 

definição precisa dos objetivos, para a autonomia do administrador na gestão dos 

recursos e para o controle dos resultados (PALUDO, 2013). Entretanto, o autor 

salienta que apesar de o entendimento gerencial na administração pública inspirar-

se na administração de empresas privadas, ambas não podem ser confundidas. A 

administração gerencial de empresas está orientada para o lucro privado, para a 

maximização dos interesses dos acionistas, esperando que, através do mercado, o 

interesse coletivo seja atendido, enquanto a administração pública gerencial está 

explícita e diretamente voltada ao interesse público, da coletividade, que é diferente 

do interesse do próprio Estado. 

Outro ponto importante a ser analisado, destacado por Paludo (2013), é a 

forma como o cidadão é percebido, pois no enfoque gerencial o cidadão é tido como 

contribuinte de impostos e como cliente de seus serviços. A partir disso, a avaliação 

dos resultados não considera apenas o controle e a segurança, mas também se as 

necessidades dos cidadãos-clientes estão sendo atendidas. Surge, então, a 
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dimensão de cidadão como titular da coisa pública, sendo ao mesmo tempo, 

usuário, financiador e titular. 

2.3.1 Novas ferramentas de gestão 

A competitividade, a globalização, as novas tecnologias, segundo Paludo 

(2013), tornaram-se um desafio para as instituições públicas. Em virtude das 

mudanças ocorridas nas organizações e na própria sociedade, são exigidas novas 

formas de gerir/administrar a coisa pública que ampliem a capacidade de 

atendimento das demandas impostas por um novo contexto de reestruturação 

produtiva e mundialização da economia. 

As novas práticas e ferramentas administrativas e gerenciais que surgiram 

em função do aumento da concorrência e competitividade entre empresas privadas 

passam, então, num segundo momento, a serem utilizadas também por 

organizações públicas. A seguir serão apresentadas novas ferramentas gerenciais, 

suas aplicações e impactos nas organizações. 

a) Benchmarking: trata-se de um processo contínuo de medição de produtos, 

serviços e práticas, em relação às pessoas/setores/organizações 

reconhecidas em determinados pontos. A instituição avalia seus pontos fortes 

e fracos, identifica organização referência no mercado e implanta aqueles que 

são os fatores-chave para aprimorar a produtividade e a qualidade. Nas 

organizações privadas essa técnica é utilizada para aumentar a 

competitividade, nas instituições públicas utiliza-se para identificar os setores 

(benchmarking interno) ou organizações (benchmarking externo) de 

excelência com o objetivo de promover melhorias de gestão e de prestação 

de serviços públicos. 

b) Ciclo PDCA: trata-se de um método para controle de processos, que também 

pode ser utilizado para o gerenciamento contínuo das atividades de uma 

organização. Inclui as etapas de planejamento (plan), com o estabelecimento 

de objetivos, metas e meios para alcançá-los; execução (do); controle (check) 

e ação avaliativa (act), identificando as falhas e corrigindo-as, a fim de 

melhorar a execução das atividades. Ou seja, o PDCA (Figura 2) padroniza as 

informações de controle, reduz e evita erros, facilita o entendimento das 
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informações, melhora a realização das atividades e proporciona resultados 

mais confiáveis. 

Figura 2 – Ciclo PDCA 

 
Fonte: Paludo (2013, p. 189) 

c) Reengenharia: trata-se de uma forma de intervenção estratégica para adaptar 

a organização às mudanças no ambiente em que atua. Através da utilização 

da tecnologia, que permite fazer mais com menos, procura aumentar a 

satisfação dos clientes, melhorar a qualidade dos produtos e serviços, e 

reduzir os custos operacionais. Há dois tipos de reengenharia, de negócios e 

de processos. A primeira pode alterar, inclusive, a visão da organização e a 

segunda redefine os processos. O projeto de reengenharia envolve dois 

momentos, o antes e o depois, e entre eles encontra-se a mudança planejada 

(PALUDO, 2013). 

2.3.2 Redução de gastos através da videoconferência 

A implantação da tecnologia de videoconferência pode ser entendida como 

uma reengenharia de processos, permitindo a comunicação à distância através de 

áudio e vídeo, em tempo real, além de possibilitar a cooperação e o 

compartilhamento de informações e materiais de trabalho entre os usuários. 

Atualmente, com o avanço da informática, a criação de salas e a compra de 

equipamentos especiais não é mais necessária, a interação pode ser realizada 

através de uma webcam e um simples microfone, bastando instalar um software no 

computador. 

As vantagens da utilização desta tecnologia podem ser inúmeras, como 

economia de tempo, evitando os deslocamentos, de recursos, com a redução dos 

gastos com viagens, além dos recursos técnicos como gravação e compartilhamento 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Webcam
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microfone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Software
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de arquivos. Algumas empresas oferecem produtos mais adequados para o uso 

profissional, uma vez que soluções gratuitas, como o Skype, podem não garantir a 

qualidade de áudio e vídeo desejada. 

Em 2015 o Ministério do Planejamento iniciou duas licitações para a 

aquisição conjunta de equipamentos de videoconferência e de ativos de rede. A 

primeira compra envolve a participação de 61 órgãos e prevê que 809 salas de 

comunicação remota sejam montadas em 81 cidades até março de 2016. Já o 

segundo processo licitatório contará com 37 entidades participantes e atenderá 39 

municípios (TELE SÍNTESE, 2015). O valor estimado para esse processo de compra 

é de R$ 169 milhões. Segundo o a instituição, a compra compartilhada de bens 

comuns de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) qualifica os gastos 

públicos e é uma ação para modernizar a gestão.  

No Poder Judiciário, essa tecnologia já começou a ser utilizada. Trata-se do 

sistema chamado Videoconferência Judiciária, implantado no Distrito Federal, 

gerando uma estimativa de economia, segundo o portal Convergência Digital (2015), 

de aproximadamente R$ 2,7 milhões por ano para a União.  O projeto foi 

desenvolvido para permitir a inclusão do réu, sem seu deslocamento, até o local 

onde a audiência está sendo realizada. 

No âmbito da educação, após o corte de 25% da verba prevista para 2015, 

muitas universidades não conseguiram pagar as pesquisas de seus alunos de 

mestrado e doutorado. Segundo o jornal El País (2015), nos departamentos de 

sociologia e antropologia da USP, onde a verba enviada pela Capes também foi 

cortada em 75%, professores de outras cidades que precisem participar de alguma 

banca terão que fazê-lo via Skype ou videoconferência, a não ser que o aluno queira 

pagar do próprio bolso o deslocamento do docente convidado. 

Em situação diferente, não pela necessidade, mas como política de redução 

de gastos e de preservação da segurança dos professores, a Universidade do 

Estado de Santa Catarina começou a investir nessa tecnologia no início de 2015, 

para a utilização não somente em reuniões administrativas e aulas à distância, mas 

também em bancas acadêmicas, o que diminui bastante a necessidade de viagens 

dos servidores (UDESC, 2015). 
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Observada como uma tendência para diversas áreas da administração 

pública, a tecnologia de videoconferência faz parte de uma modernização da gestão, 

que atende aos princípios da eficiência do gasto público e da economicidade. 

Portanto, poderia ser vista também nas universidades como uma política, o que 

possibilitaria, principalmente em momentos de crise econômica, a garantia de 

recursos para outras despesas essenciais. 

2.3.3 Excelência em serviços públicos 

A busca pela excelência, segundo Paludo (2013), corresponde a uma visão 

existente na administração pública, segundo a qual ao se utilizar ferramentas e 

técnicas para promover melhorias contínuas relacionadas aos serviços oferecidos ao 

cidadão – o que inclui o treinamento e a motivação dos servidores – se estará 

caminhando rumo à excelência.  

A questão da excelência em serviços públicos está atrelada às melhorias 

acumuladas no decorrer do processo de modernização, à utilização de 

ferramentas da qualidade, à situação orçamentário-financeira do Estado 

para custeio da prestação dos serviços e ao padrão de relacionamento 

entre o Estado e a Sociedade (PALUDO, 2013, p. 216). 

Para o autor, não são leis ou normas que caracterizam uma gestão pública 

como de excelência, mas sim os valores essenciais que devem ser internalizados 

por todas as pessoas das organizações públicas, que definirão a gestão de uma 

organização como excelente. Para tanto, a cultura organizacional deve ser de 

inovação, de aprendizado e de comprometimento com o atendimento eficiente (e de 

qualidade) das necessidades e demandas dos cidadãos. 

Dessa forma, para que os serviços sejam de excelência, é necessário que – 

ente público e servidor – criem uma cultura de excelência no atendimento aos 

cidadãos, estando abertos às mudanças que são necessárias para readequar a 

atuação pública para o atendimento do usuário-cidadão.  Além disso, a constante 

avaliação dos serviços é necessária para trazer à administração o feedback 

necessário para a manutenção ou ao aperfeiçoamento dos serviços. 

2.4 Gestão financeira pública 

Quanto ao financiamento, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) 

são mantidas principalmente pelo governo federal por meio da vinculação de alguns 
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impostos previstos no art. 212 da Constituição Federal de 1988. Essa mesma 

constituição estabeleceu o capítulo II - DAS FINANÇAS PÚBLICAS, do Título VI – 

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO, como sendo o definidor das grandes linhas 

de atuação orçamentário-financeira da administração pública brasileira. Assim, 

tornou-se possível assimilar a necessidade de integração entre o planejamento e a 

execução orçamentário-financeira. 

 De acordo com Teixeira (2014), a correta gestão pública, pautada em uma 

execução orçamentária e financeira eficiente, advém da integração coerente entre o 

que foi planejado e o que será realmente realizado. Assim, não seria impossível falar 

em alocação de recurso sem ter o entendimento dos objetivos propostos. 

Segundo Richard Musgrave (1959 apud TEIXEIRA, 2014), a atividade 

financeira do Estado consiste em obter, criar, gerir e despender o dinheiro 

indispensável às necessidades cuja satisfação está sob a sua responsabilidade. 

Podendo, entretanto, transferi-la a outras pessoas jurídicas de direito público ou 

transferência a outras pessoas jurídicas de direito público. 

Anteriormente, Musgrave e Musgrave (1980) já haviam trabalhado as 

funções econômicas do Estado, funções fiscais ou funções próprias do orçamento, 

classificando-as em alocativa (ajustamentos na alocação dos recursos), distributiva 

(ajustamentos na distribuição de renda) e estabilizadora (para manter a ordem 

econômica). Segundo Giacomoni (2010), a atividade estatal na alocação de recursos 

se justifica em casos em que não há a eficiência por parte do mecanismo de ação 

privada (sistema de mercado). A manutenção das universidades públicas e, 

consequentemente, da pós-graduação estaria de acordo com essa função. 

Além destas classificações, é importante compreender a diferença entre 

orçamentário e financeiro (Figura 3). Do lado orçamentário há a descentralização de 

crédito e, do financeiro, a movimentação de recursos (TEIXEIRA, 2014). O Ministério 

do Planejamento, por meio da Secretaria de Orçamento Federal é o órgão central 

responsável pelo orçamento, enquanto que o Ministério da Fazenda, por meio da 

Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão central responsável pelo financeiro. 
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Figura 3 – Processo Integrado de Planejamento e Orçamento 

 

Fonte: Teixeira (2014, p. 16) 

Tanto os créditos orçamentários quanto os recursos financeiros podem ser 

movimentados entre unidade gestoras. A movimentação de créditos, do órgão 

central de orçamento para os órgão setoriais é chamada de dotação, enquanto que 

a movimentação de recursos do órgão central de programação financeira para os 

órgãos setoriais é chamada cota (TEIXEIRA, 2014).  

Por outro lado, a movimentação de crédito entre órgãos distintos é 

denominada descentralização externa ou destaque e a movimentação de recursos 

financeiros (dinheiro) é chamada repasse. Porém, quando a movimentação de 

crédito acontece de um órgão para as unidades a ele vinculadas, bem como entre 

elas, denomina-se descentralização interna ou provisão, ao passo que a 

movimentação de recursos denomina-se sub-repasse. Todas essas movimentações 

ocorrem em tempo real no âmbito do Sistema Integrado de Administração Financeira 

(SIAFI). 

Tendo em vista a diferença entre a dimensão orçamentária e financeira, a 

execução, em ambas, também possui peculiaridades. A execução orçamentária 

pode ser definida como sendo a utilização dos créditos consignados no orçamento. 

Por sua vez, a execução financeira representa a utilização dos recursos financeiros, 

visando atender à realização dos projetos e atividades atribuídos a cada unidade. 

Para Teixeira (2014), na técnica orçamentária, normalmente se distinguem 

as palavras crédito e recurso. O termo “crédito” é utilizado para designar o aspecto 

orçamentário, representando a dotação ou autorização de gasto ou sua 

descentralização, enquanto o termo “recurso” está relacionado ao aspecto 
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financeiro, indicando dinheiro ou saldo de disponibilidade financeira. Sob outro ponto 

de vista, crédito e recurso são duas faces de uma mesma moeda. 

Outro ponto importante para a análise a ser elaborada adiante é o conceito 

de despesa pública. O entendimento comum entre os doutrinadores é de que a 

despesa pública significa:  

o dispêndio de um órgão ou de uma entidade, devidamente autorizado em 

lei e ordenado por autoridade ou agente público competente, sendo 

realizado com o objetivo de executar serviços públicos que competem a 

essas instituições e garantir o seu regular funcionamento. Em outras 

palavras, a despesa pública é o meio indispensável para que o ente público 

possa cumprir com os seus fins, de acordo com as suas possibilidades 

financeiras e na medida da capacidade contributiva dos cidadãos, na 

condição de responsáveis pelo recolhimento de tributos (RIO GRANDE DO 

SUL, 2013, p. 91). 

Conforme Giacomoni (2010), pela norma geral estabelecida pela Lei nº 

4.320/64, as classificações da despesa orçamentária pode se dar pelo critério 

institucional, funcional, por programas ou segundo a natureza. A classificação 

institucional (ou departamental) é a mais antiga das classificações e visa evidenciar 

as unidades administrativas responsáveis pela execução da despesa, tornando-se, 

consequentemente, critério indispensável para a fixação de responsabilidades e 

posteriores controles e avaliações. A classificação institucional é constituída por 

duas categorias, órgão (Governo ou unidade administrativa) e unidade orçamentária 

(repartição do órgão). 

A classificação funcional teve como importante marco o Decreto nº 2.829, de 

28 de novembro de 1998. Segundo Lagemann (2009), o Decreto foi responsável 

pela estruturação do planejamento através de programas orientados para a 

consecução dos objetivos estratégicos. Entretanto, para que o gerenciamento por 

programas fosse estimulado, a classificação funcional-programática foi alterada pela 

Portaria nº 117 de 1998, substituída, posteriormente, pela Portaria nº 42, de 14 de 

abril de 1999, do Ministério de Orçamento e Gestão. Em decorrência disso, foram 

definidas as 28 funções típicas do Estado e as 109 subfunções, além dos 

programas, projetos e atividades. A função é entendida como o maior nível de 

agregação das diversas áreas de despesa que competem ao setor público, 
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enquanto as subfunções representam uma partição da função, visando a agregar 

determinado subconjunto de despesa do setor público. 

A classificação por programas é um desdobramento de cada função, e cada 

programa se subdivide ainda em subprogramas e estes em projetos e atividades. 

Giacomoni (2010) exemplifica da seguinte maneira: Educação (Função), Ensino 

Superior (Programa), Ensino de Graduação/Pós-Graduação/Extensão 

(Subprogramas). 

Por fim, a classificação segundo a natureza é realizada de acordo com a 

categoria econômica, os grupos de despesa, a modalidade de aplicação e os 

elementos. A classificação econômica, prevista pela Lei nº. 4320/64, diferencia entre 

despesas correntes (manutenção/custeio) e despesas de capital (formação ou 

aquisição de bens de capital). Os grupos estão vinculados às categorias 

econômicas, como subcategorias, por exemplo, investimentos, inversões financeiras 

e amortização da dívida estão ligados às despesas de capital. 

A fim de eliminar a dupla contagem dos recursos transferidos ou 

descentralizados, são propostas modalidades de aplicação que se destinam a 

indicar se os recursos são aplicados diretamente por órgãos ou entidades, no âmbito 

da mesma esfera de Governo, ou por outros entes da Federação. Enquanto isso, a 

classificação por elementos é proposta para “identificar o objeto imediato de cada 

despesa, por exemplo: remuneração do pessoal, obrigações patrimoniais, material 

de consumo, serviços prestados por terceiros, equipamentos etc.” (GIACOMONI, 

2010, p. 113). Com isso, são construídas formas de controle contábil dos gastos, 

seja pela própria unidade, seja pelos órgãos de controle interno e externo. 

2.5 Gestão dos programas de pós-graduação 

Segundo os autores Cruz, Diaz e Luque (2004), inúmeros são os desafios 

que atualmente se colocam para a grande maioria dos gestores de políticas públicas 

relacionadas ao ensino superior. Johnstone (1998 apud CRUZ, DIAZ e LUQUE, 

2004) sintetizou os principais desafios que atualmente se colocam para os gestores 

do ensino superior nos seguintes pontos: pressão da sociedade por expansão e 

diversificação da oferta, pressão fiscal, demanda por maior justificação 

(accountability), demanda por melhoria qualitativa e maior eficiência. 
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Mancebon e Muniz (2003 apud COSTA, SOUZA, et al., 2012) destacam 

algumas características intrínsecas ao setor de produção educacional:  

i) a natureza múltipla e intangível do produto – os produtos educacionais 
podem ser classificados como: conhecimento e habilidades, valores, 
atitudes, entre outras características; ii) a participação do cliente no 
processo produtivo – o cliente (aluno) não e meramente um demandante da 
mercadoria, mas atua de forma decisiva no processo produtivo; iii) a 
heterogeneidade dos serviços – devido a participação do estudante no 
processo produtivo, as unidades produtivas se diferenciam umas das 
outras; iv) a dimensão temporal – os resultados obtidos no processo 
produtivo podem não ser suficientes para uma mensuração completa da 
produção do setor educativo, visto que e necessário observar uma trajetória 
completa da vida dos estudantes; v) o caráter acumulativo do ensino; vi) a 
incidência de fatores exógenos – essa característica tem como 
embasamento a denominada educação informal, que não é obtida pelos 
anos de estudos, mas sim por experiências fora do setor educacional 
(MANCEBON e MUNIZ, 2003 apud COSTA, SOUZA, et al., 2012, p. 417). 

O tema deste trabalho vai ao encontro do que constatam Costa, Souza, et al. 

(2012). Segundo os autores, a forma de alocação dos recursos públicos no setor de 

educação superior vem direcionando a grande maioria dos estudos para a 

mensuração da eficiência nas instituições públicas.   

2.5.1 Modelo de gestão para programas de pós-graduação 

Visando auxiliar a gestão da pós-graduação, Maccari, Almeida, et al. (2014) 

propõem um modelo baseado nos sistemas de avaliação do Brasil e dos Estados 

Unidos. Os autores consideram que a avaliação dos programas de pós-graduação 

realizada pela CAPES vem evoluindo desde 1976, tornando-se um processo 

moderno e eficiente. 

O sistema brasileiro de avaliação possui um caráter predominantemente 

quantitativo. Essa exigência mensuração ocorre devido ao fato de o Estado utilizar o 

sistema como ferramenta para subsidiar sua política de financiamento e de 

expansão da pós-graduação. Além disso, a CAPES também utiliza a avaliação para 

classificar os programas em uma escala que varia de 1 a 7. Ou seja, o sistema 

brasileiro de avaliação  

é focado nos resultados, apresentando critérios e indicadores em sua 
expressiva maioria quantitativos, com ênfase no produto, enquanto o 
norte-americano é centrado nos processos de ensino e aprendizagem, com 
quesitos e indicadores de caráter mais qualitativo, no sentido de orientar os 
programas a alcançarem suas missões, sendo sua ênfase no processo 
(MACCARI, ALMEIDA, et al., 2014, p. 381). 
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Os critérios pelos quais a CAPES realiza as avaliações, conforme o Quadro 

1, são: proposta do programa; corpo docente; corpo discente; produção intelectual; e 

inserção social. 

Quadro 1 – Avaliação da Proposta do Programa 

 
Fonte: Maccari, Almeida, et al. (2014, p. 372) 

Para a obtenção das notas 6 e 7, os programas precisam cumprir, além dos 

requisitos da nota 5, as seguintes exigências: terem titulado doutores nos últimos 

cinco anos; realizarem convênios internacionais com resultados evidenciados; 
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possuírem professores visitantes de universidades estrangeiras reputadas; 

ofertarem intercâmbio de alunos em ambos os sentidos; organizarem eventos 

internacionais; terem participação dos docentes em comitês e diretorias de 

associações científicas internacionais e ofertarem mestrado e doutorado 

interinstitucionais, especialmente em regiões prioritárias.  

Cabe ressaltar aqui, que no sistema de avaliação da CAPES, o plano 

estratégico não é obrigatório, sendo analisada apenas a proposta, em que os 

programas especificam qual foi a evolução e quais as tendências para o 

desenvolvimento. No modelo proposto por Maccari, Almeida, et al. (2014), como 

pode ser visto na Figura 4, acredita-se ser válido que os programas definam seus 

planos estratégicos, levando em conta a missão, a visão e as necessidades dos 

stakeholders (partes/públicos interessados). 

Figura 4 – Modelo de Gestão de Programas de Pós-Graduação 

 
Fonte: Maccari, Almeida, et al. (2014, p. 377) 
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Segundo os autores, as possibilidades de melhoria foram sistematizadas em 

um modelo de gestão de programas de pós-graduação que sugere a atenção dos 

programas aos seguintes elementos: missão e visão; plano estratégico; corpo 

docente; estrutura do programa; corpo discente; resultados, que englobam produção 

científica e tecnológica, egressos e inserção social. 

No modelo proposto, os programas devem ver os resultados de forma mais 

ampla, considerando não somente os aspectos quantitativos (número de titulados e 

produção científica e tecnológica), mas também os qualitativos. Desse modo, ao 

mesmo tempo em que os programas cumprem as demandas do sistema de 

avaliação, podem ampliar sua atuação com uma efetiva contribuição à sociedade 

brasileira (MACCARI, ALMEIDA, et al., 2014). 

2.5.2 Críticas à avaliação da CAPES 

O acrônimo CAPES, no Brasil, é sinônimo de programas de pós-graduação. 

A CAPES é uma agência governamental do Ministério da Educação que já existe há 

62 anos. Ultimamente, no entanto, a agência tem sido alvo de críticas de 

professores e pesquisadores das universidades públicas brasileiras, por ter se 

tornado uma organização centralizadora, intervencionista, inclusive com políticas e 

medidas que sempre favorecem as regiões mais desenvolvidas do país (TOURINHO 

e PALHA, 2004). 

A visão destes autores vai de encontro ao entendimento de avaliação 

evoluída e eficiente defendido por Maccari, Almeida, et al. (2014). Para Tourinho e 

Palha (2004), o modelo de ação e de condução da CAPES concedeu às instituições, 

com maior capacidade estrutural para desenvolver seus projetos, vantagens 

comparativas e competitivas. Isso beneficiou a capacidade operacional e estrutural 

da região Sudeste, fortalecendo e mantendo seu poder de atração e retenção de 

valores produtivos, concentrando: 54% dos programas de pós-graduação; 70% dos 

alunos titulados; 70% das publicações e 83% dos programas considerados muito 

bons e excelentes. 

Com relação ao sistema avaliativo, Thayer e Whelan (1987 apud MACCARI, 

ALMEIDA, et al., 2014) consideram que a avaliação com ênfase quantitativa 

incorpora, por conceito, um viés de massificação, embora tenha a vantagem de ser 
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econômica e de obter resultados considerados consistentes. Em outras palavras, ao 

longo do tempo, esse sistema padronizado produz avaliados parecidos. Nesse 

sentido, Tourinho e Palha (2004) consideram que o caráter quantitativo favorece a 

alienação da universidade brasileira, principalmente por meio dos programas de pós-

graduação, tanto mestrado quanto doutorado. 

Os objetivos da CAPES passaram a ser expostos 

diga-se de passagem, com verbos no infinitivo como induzir, fomentar, 
elaborar, avaliar, controlar, executar, em lugar de verbos como ajudar, 
acudir, assistir, deduzir, cativar, convencer; revisar, examinar, contrastar e 
contribuir, mais coerentes à missão educacional de um organismo 
governamental democrático, republicano e que, atuando em um país de 
grandes e profundas desigualdades sociais, deve se posicionar perante a 
sociedade como um sistema de governança aberto, evitando atuar como um 
sistema fechado, indutor e controlador de comportamentos, à semelhança 
dos sistemas prisionais (TOURINHO e PALHA, 2004, p. 272). 

Para Tourinho e Palha (2004) a CAPES atua impondo critérios para a 

produção do conhecimento, uma vez que a avaliação e a divulgação da produção 

científica caminham à revelia daqueles que são, em si mesmos, os sujeitos do 

ensino pós-graduado: a sociedade, os professores e os alunos. A crítica se estende 

a comparações da pós-graduação no Brasil com uma linha de montagem, cuja 

avaliação, inspirada no modelo capitalista produtivista, é medida pelo número de 

produtos (teses, dissertações e artigos) e o tempo para realizá-los. 

Por fim, os autores relatam que ao desconsiderar não só as características e 

os recursos locais na formatação dos cursos, como também o perfil socioeconômico 

do aluno e a participação das Instituições de Ensino nos processos de geração das 

avaliações, a Agência impõe aos programas de pós-graduação a adoção de 

procedimentos que produzem a alienação. Isso porque passa a “tratar a relação 

entre os trabalhadores (professores e alunos) e a (sua) produção como um produto 

dissociado da realidade social e política que cerca e permeia a universidade” 

(TOURINHO e PALHA, 2004, p. 276). 
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3. METODOLOGIA  

Esse trabalho teve uma abordagem predominantemente qualitativa, a partir 

da análise das decisões com relação às despesas e à gestão financeira dos 

programas de pós-graduação, tendo como critério a eficiência administrativa. Isso 

para responder ao questionamento inicial de até que ponto a gestão financeira dos 

programas de pós-graduação da UFRGS foi eficiente, principalmente após o corte 

de 75% no orçamento de 2015. 

Nesse contexto, foi realizado um estudo de caso de caráter exploratório 

aliado à pesquisa documental, por meio de uma avaliação em profundidade da 

gestão financeira dos programas de pós-graduação da UFRGS conveniados com a 

CAPES através do PROAP. A pesquisa bibliográfica considerou, em primeiro lugar, 

as prestações de contas de 2011 – quando da criação do Programa de Apoio à Pós-

Graduação (PROAP) – até 2015, ano em que se deu o drástico corte no orçamento 

da CAPES.  

Quanto ao número de momentos ou pontos no tempo em que os dados 

foram coletados, a pesquisa foi cross-sectional (corte-transversal), pois a coleta dos 

dados considerou o período de 2011 a 2015. Esse período de cinco anos foi adotado 

para que pudesse haver dados substanciais para realização de comparações e o 

estabelecimento de tendências. Além disso, como limitação do objeto de análise, 

foram considerados apenas os programas de pós-graduação da UFRGS, 

conveniados com a CAPES através do Programa de Apoio à Pós-Graduação. 

Com relação à coleta dos dados, além dos dados secundários obtidos 

através das prestações de contas, foram realizadas observações (a partir do contato 

diário com os programas de pós-graduação) e entrevistas semiestruturadas, a partir 

das dúvidas que surgiam, com a diretora do departamento financeiro e com a 

coordenadora geral de recursos da PROPG. Ambas as servidoras possuem o 

conhecimento e a experiência de longos anos de contato com a CAPES e com os 

programas de pós-graduação e puderam fornecer informações-chave para a 

compreensão dos processos que envolvem o envio de recursos e as despesas dos 

programas de pós-graduação, bem como o planejamento e o controle dos gastos, ou 

seja, toda a gestão financeira de cada exercício. 
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A análise das informações obtidas por meio das entrevistas e dos dados 

contidos nas prestações de contas se deu a partir da avaliação comparativa de cada 

despesa ao longo dos anos e do exame das decisões que foram tomadas em 2015, 

utilizando técnicas como o Benchmarking e o PDCA e levando em consideração a 

escassez dos recursos e a necessidade de eficiência na gestão. A intenção foi 

verificar as decisões com relação às despesas, o controle dos recursos e a 

eficiência, gerando uma ferramenta que possa auxiliar os gestores, não apenas a 

visualizar a série histórica das despesas, mas também a refletir sobre suas decisões 

e corrigir possíveis desvios, tornando a gestão financeira um processo planejado, 

controlado e eficiente. 
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4. CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO  

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre, 

capital do Estado do Rio Grande do Sul, é uma instituição pública de ensino 

superior, reconhecida nacional e internacionalmente. A UFRGS atua em diversas 

instâncias do conhecimento, desde o ensino fundamental e médio, sob a 

responsabilidade do Colégio de Aplicação, até a pós-graduação, sendo uma das 

maiores referências em cursos stricto sensu, mestrados e doutorados, no âmbito das 

universidades brasileiras. 

Por seus campi circulam, diariamente, cerca de 30 mil pessoas, em busca 

de um dos mais qualificados ensinos do país. O desempenho da Universidade é 

constantemente reconhecido em listas de melhores instituições de ensino 

superior do país e do mundo. Seguidamente a UFRGS é avaliada como uma das 

cinco melhores instituições de ensino superior do país e, mais recentemente, teve 3 

de seus cursos entre os 100 melhores do mundo e mais 6 entre os 200 no 

ranqueamento feito pela publicação britânica Quacquarelli Symonds (QS RANKING, 

2016). 

4.1 Evolução histórica e principais marcos institucionais 

Embora o ensino superior estivesse presente no estado do Rio Grande do 

Sul desde 1895, com a criação da Escola de Farmácia, o início da história da 

UFRGS se dá apenas em 1934, com a unificação de diferentes cursos e a criação, 

pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul, da Universidade de Porto Alegre. A 

Universidade era composta pela Escola de Engenharia, Instituto de Belas Artes e 

Faculdades de Medicina, Direito, Agronomia e Veterinária, Filosofia, Ciências 

e Letras. 

Posteriormente, em 1947, passou a ser denominada Universidade do Rio 

Grande do Sul (URGS). Em 1950, a Universidade foi federalizada e, em 1968, 

tornou-se a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde então é um dos 

maiores orçamentos do estado gaúcho (cerca de R$ 1,4 bilhão em 2014), passando 

a ocupar posição de destaque no cenário nacional (UFRGS, 2016 c). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensino_superior
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
http://www.engenharia.ufrgs.br/
http://www.ufrgs.br/artes/
http://www.direito.ufrgs.br/
http://www.ufrgs.br/agronomia
http://www.ufrgs.br/favet/
http://www.ufrgs.br/ifch/
http://www.ufrgs.br/iletras/il_page.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/1950
http://pt.wikipedia.org/wiki/1968
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4.2 Características de natureza jurídica 

Conforme o Estatuto, a UFRGS é uma autarquia federal, dotada de 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Ou 

seja, é uma pessoa jurídica de direito público com capacidade exclusivamente 

administrativa, integrada à administração indireta da União através do Ministério da 

Educação. 

Uma das características correspondente às autarquias é a criação por lei 

específica para desempenhar funções que sejam próprias e típicas do Estado. A 

UFRGS, por exemplo, possui como finalidade precípua a educação superior e a 

produção de conhecimento filosófico, científico, artístico e tecnológico diferenciados 

em ensino, pesquisa e extensão. 

4.3 Estrutura da organização 

Como Instituição de Ensino Superior (IES) mantida pelo Governo Federal, a 

UFRGS possui cursos de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do 

conhecimento e em diversas localidades do Estado. Isso faz com que Universidade 

necessite de uma estrutura ampla, capaz de executar todas as atividades 

desenvolvidas pela organização. 

 Os aspectos físicos, humanos, financeiros, jurídicos e administrativos da 

estrutura organizacional da UFRGS serão descritos nas próximas subseções.  

4.3.1 Estrutura formal e administração 

A administração central da UFRGS é composta pelos seguintes órgãos: 

Conselho Universitário (CONSUN), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CEPE), Conselho de Curadores (CONCUR) e a Reitoria. Porém, a estrutura da 

Universidade ainda é composta pelo Hospital Universitário, Unidades Universitárias 

(Institutos Centrais, Faculdades e Escolas) com seus órgãos auxiliares, além de 

institutos especializados e centros de estudos interdisciplinares. 

 A Reitoria é o órgão executivo máximo que coordena e supervisiona todas 

as atividades universitárias, compreendendo o Gabinete do Reitor, Pró-Reitorias e 

Secretarias, Procuradoria-Geral, Comissão Permanente de Seleção (COPERSE) e 

órgãos suplementares, conforme pode ser visualizado na Figura 5: 
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Figura 5 – Organograma da UFRGS 

 
Fonte: UFRGS (2016 d) 

4.3.2 Número de cursos e alunos 

Ao se analisar os números da Universidade pode-se perceber o seu 

tamanho e complexidade, pois as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvem-se em 27 unidades de ensino, que compreendem 13 institutos, dez 

faculdades, quatro escolas e 94 departamentos, em seus sete campi: Centro, 

Saúde, Olímpico, Vale da Agronomia, Eldorado do Sul, Imbé e Tramandaí. Isso 

corresponde a uma área territorial de 22.003.749 m², com mais de 393.859 m² de 

área construída, distribuída em mais de 300 prédios (UFRGS, 2016 b). 

O ensino de graduação soma 89 cursos na modalidade presencial e oito 

cursos na modalidade de ensino a distância; na pós-graduação são 80 de 

doutorado, 83 de mestrados acadêmicos e 12 de mestrados profissionalizantes. 

Com isso, a Universidade possui aproximadamente 45 mil alunos divididos em 

ensino básico, graduação e pós-graduação, sem contar alunos de especialização. 

4.3.3 Quadro de pessoal 

O quadro de pessoal da Universidade é composto por docentes e técnicos 

administrativos (UFRGS, 2016 b). Considerando a categoria docente, há duas 

divisões básicas: pelo nível de atuação (ensino superior, 2.746, e educação básica, 

117 professores) e pelo contrato de trabalho (permanentes, 2.767, e substitutos, 96). 
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Quanto à qualificação e o regime de trabalho, 90% possuem doutorado e 87% são 

professores com dedicação exclusiva à Universidade. 

Os Técnicos Administrativos, por sua vez, correspondem a 2.727 

funcionários, classificados como nível de apoio (259), nível intermediário (1.628) e 

nível superior (840). Além desses, a UFRGS ainda possui o quadro de terceirizados, 

que somam 1.938 empregados. Com isso, percebe-se que a Universidade possui 

cerca de 4.700 trabalhadores a seu serviço, sendo aproximadamente 58% 

servidores e 42% terceirizados (UFRGS, 2016 b). 

4.3.4 Informações orçamentárias 

Ao analisar os dados referentes às informações contábeis do ano de 2014 

(UFRGS, 2016 c), pode-se constatar as características de organização pública de 

prestação de serviço sem fins lucrativos, pois do orçamento de aproximadamente R$ 

1,4 bilhão, R$ 1,3 bilhão foi para despesas correntes, sendo R$ 962 mil unicamente 

para as despesas com pessoal e encargos sociais. 

4.4 Contexto da pós-graduação  

A pós-graduação da UFRGS é reconhecida entre as melhores do país e tem 

crescido nos últimos anos, de 2011 a 2015 foram criados nove novos programas de 

mestrado e doutorado e 57 cursos de especialização. Nesse mesmo período, o 

número de programas com conceitos 6 e 7 na avaliação da CAPES passou de 21 

para 32 e o conceito médio entre os cursos também segue uma tendência de alta 

(Figura 6), de 5,14 em 2011 para 5,21 em 2015. 

Figura 6 – Desempenho da Pós-Graduação 

 
Fonte: UFRGS (2016 d) 
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Em 2015 também foi criado o primeiro mestrado acadêmico na área de 

contabilidade da UFRGS. Esse foi um feito muito comemorado, pois mesmo que 

Ciências Contábeis seja um dos cursos mais antigos e tradicionais, a criação do 

Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade torna possível a 

capacitação e a qualificação de mais profissionais de forma gratuita.  

Segundo a Agência Senado (2015), de 2006 a 2014, no Brasil, houve 

aumento de 62% no número de programas de pós-graduação e de 75% nas 

matrículas nos cursos, que saltaram de 132 mil para 232 mil. De 2004 a 2014 o 

número de bolsas de mestrado passou de 16,2 mil para 48,1 mil, um aumento de 

197%. As bolsas de doutorado tiveram aumento ainda maior: 252%, passando de 

11,3 mil para quase 40 mil. 

Entretanto, mesmo com tantos números a comemorar, foi em 2015 que as 

universidades começaram a sentir os efeitos da crise econômica na qual o país 

ainda se encontra. Em janeiro daquele ano o governo anunciou o corte de 1/3 do 

orçamento do Ministério da Educação, e logo após isso a CAPES comunicou o corte 

de 75% no repasse do Programa de Apoio à Pós-Graduação, o PROAP. 

Com os recursos do PROAP são pagas passagens de professores externos 

para realização de congressos, seminários e de mestrado e doutorado, passagens 

para alunos e docentes participarem de congressos, diárias, tradução de artigos, 

manutenção de equipamentos, entre outros. O corte prejudica a mobilidade de 

pesquisadores, a divulgação científica e a oferta de melhores condições de ensino e 

pesquisa. 

Conforme Márcio de Castro Silva Filho, então diretor da CAPES, o corte não 

afetou o repasse aos bolsistas da própria CAPES e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (AGÊNCIA SENADO, 2015). 

Todavia, apesar de assegurado o pagamento de todas as bolsas de pós-graduação 

vigentes, o parecer da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT) alertou que o corte de recursos compromete a continuidade de 

pesquisas nas universidades públicas, podendo gerar um dano muito maior do que 

aquele retirado do orçamento. 
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A partir disso, com base nas prestações de contas do PROAP de 2011 a 

2015, este trabalho pretende realizar uma análise da gestão financeira dos recursos 

destinados ao custeio da pós-graduação da UFRGS, comparando o que era feito 

antes e o que foi possível realizar a partir da redução do orçamento em 2015. 

Espera-se, assim, não só identificar as diferentes formas de administração, mas 

poder contribuir para o planejamento dos programas, tendo em vista que a 

perspectiva continua sendo negativa com relação aos repasses de verbas não só 

para a Educação, mas para diversas áreas.  
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5. ANÁLISE DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA PÓS-GRADUAÇÃO  

Como pode ser percebido no capítulo anterior, a pós-graduação da UFRGS 

está se desenvolvendo, aumentando não só o conceito médio, mas o número de 

programas com níveis de excelência, vinculados diretamente à CAPES através do 

PROEX. Entretanto, o corte no orçamento dos demais programas e o gasto elevado 

com despesas que possuem menor impacto na avaliação, como passagens aéreas, 

diárias e reservas em hotéis, podem trazer graves riscos para a pós-graduação nos 

próximos anos. 

5.1 Características das despesas (2011-2014) 

O Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP) tem como marco 

regulatório a Portaria nº 64 da CAPES, de 24 de março de 2010. A Portaria traz os 

objetivos e critérios para aplicação dos recursos, além dos requisitos para ingresso 

no programa e dos itens financiáveis (Tabela 1), ou seja, a descrição de quais 

despesas de custeio essenciais o plano de trabalho institucional poderia conter. 

Além de apontar os itens financiáveis, também deixa claro que não serão 

permitidos pagamentos de consultoria, gratificação ou qualquer outro tipo de 

remuneração para professores visitantes (ou não) ministrarem cursos, seminários ou 

aulas, apresentarem trabalhos, participarem de bancas examinadoras ou de 

trabalhos de campo. Além disso, serão vedados os pagamentos de serviços de 

terceiros – pessoa física – para cobrir despesas que caracterizem contratos de longa 

duração, vínculo empregatício, contrapartida da Instituição, contratações que não 

sejam utilizadas nas atividades-fim da pós-graduação ou contratações em 

desacordo com a lei das licitações. 

Considerando que o plano de trabalho institucional deveria considerar o ano 

fiscal, compreendido entre 1º de janeiro a 31 de dezembro, e que os valores 

devolvidos à CAPES a cada final de exercício foram insignificantes, a Tabela 1 

apresenta os valores do PROAP de 2011 a 2014, classificados pelos itens 

financiáveis elencados pela própria CAPES na Portaria nº 64.  
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Tabela 1 – Valores das Despesas por Itens Financiáveis do PROAP (2011-2014) 

 

Fonte: o autor 

A partir de uma análise breve dos dados apresentados na Tabela 1 é 

possível perceber que o número de cursos da UFRGS conveniados com a CAPES 

através do PROAP vem caindo. Isso quer dizer que alguns programas deixaram de 

existir (ou se uniram a outros) e alguns deles alcançaram conceitos melhores e 

passaram a pertencer ao Programa de Excelência Acadêmica (PROEX). Entretanto, 

os valores repassados pela CAPES ao PROAP se mantinham altos, em uma 

tendência de aumento proporcional ao número de cursos.  

O Gráfico 1 auxilia na comparação visual da evolução de cada item de 

despesa conforme a Portaria nº 64 da CAPES ao longo do período de 2011 a 2014. 

Através dele é possível não só perceber as despesas de maior impacto, como os 

itens 2, 6 e 14, mas também as tendências de alta e de queda. Por exemplo, os 

recursos gastos com a manutenção do funcionamento de laboratórios de ensino e 

pesquisa (Item 2) apresentam declínio, enquanto os gastos com viagens para 

bancas (Item 6) e para coleta de dados (Item 14) apresentam crescimento no 

período. Por outro lado, uma despesa que chama a atenção pelo pouco impacto que 

causa no orçamento é a realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo 

Nº Item Despesa 2011 2012 2013 2014

1 Manutenção de equipamentos 50.862,82 116.894,40 6.178,60 950,90

2 Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa 1.714.954,43 1.721.528,64 1.606.113,12 1.493.510,78

3
Produção de material didático-instrucional e publicação de 

artigos científicos 
108.634,60 487.462,86 443.014,13 212.954,23

4 Aquisição de novas tecnologias de informática 92.184,79 30.698,60

5 Realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo PPG 9.542,27 21.343,93 1.422,25 1.711,62

6
Participação de professores convidados em bancas 

examinadoras de dissertações e teses
638.451,38 624.386,67 961.938,28 801.298,21

7 Participação de coordenadores de programas 97.646,21 112.829,34 137.816,80 147.540,80

8 Participação de professores em eventos científicos no país 146.734,90 253.719,47 333.121,70 306.384,60

9 Participação de professores em eventos científicos no exterior 40.128,27 91.262,72 162.045,75 174.050,85

10 Participação de alunos em eventos científicos no país 318.284,28 517.193,88 533.755,14 535.352,95

11
Participação de alunos de doutorado em eventos científicos no 

exterior
160.803,55 441.868,74 566.472,04 508.261,45

12
Participação de alunos de mestrado em eventos na América 

Latina
50.974,33 43.410,75 98.958,41 95.704,41

13
Participação de professores visitantes em atividades 

acadêmico-científicas
193.954,36 345.055,21 438.995,97 434.652,16

14
Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e 

coleta de dados no país
408.152,32 728.464,65 751.744,37 823.038,25

4.031.308,51 5.536.119,86 6.041.576,56 5.535.411,21

62 62 60 57

TOTAL

Nº de PPGs
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PPG (Item 5), que está presente como um dos critérios observados pela avaliação 

da CAPES. 

Gráfico 1 – Evolução das Despesas PROAP 2011-2014 

 

Fonte: o autor 

Além disso, também se podem observar, dos catorze itens que representam 

as despesas de custeio, os gastos que dominam a maior parte do valor repassado 

(Tabela 2), como: o Item 2, funcionamento de laboratório (32% do orçamento, em 

média), em que se encaixam as compras de insumos e equipamentos para a 

pesquisa;  o Item 6, realização de bancas examinadoras de dissertações e teses 

(aproximadamente 15% do orçamento) e o Item 14, realização de trabalhos de 

campo e coletas de dados, com uma média de 13% do orçamento. Cada um desses 

itens destacados representa uma parte da pós-graduação: se o item 2 está 

relacionado às despesas com infraestrutura, o item 6 está relacionado com os 

professores e o item 14 predominantemente com os alunos. Todavia, o gasto com a 

realização de bancas não se trata diretamente de um investimento na capacitação e 

na produção/publicação dos professores da Universidade. 
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Tabela 2 – Valores Percentuais das Despesas (2011-2014) 

 

Fonte: o autor 

5.2 Contexto da pós-graduação em 2015 

Ao se tratar do ano de 2015, ademais do destaque negativo do corte de 75% 

do orçamento, também há o destaque positivo para o grande salto do número de 

programas de pós-graduação que passaram para o programa de excelência 

(PROEX). No referido ano também entrou em vigor a Portaria nº 156 da CAPES, de 

28 de novembro de 2014. O novo regulamento do PROAP, além de alterar a 

classificação das despesas, também tornou maior a flexibilização para realização de 

novos gastos. A partir disso, são diminuídas as exigências e a burocracia, 

aumentando proporcionalmente as possibilidades para destino dos recursos e a 

responsabilidades de coordenadores e secretários dos programas no controle de 

suas despesas e saldos. 

Na Tabela 3 é possível notar que 19 dos 57 programas (33,33%) 

pertencentes ao PROAP em 2014 alcançaram conceitos de excelência na avaliação 

da CAPES e receberam seus recursos diretamente através do PROEX. Esse fato, 

isoladamente, seria motivo para comemorações, não fosse o fato de a CAPES 

enviar apenas 25% do orçamento estimado para o ano e que representa tão 

somente 20% do total de recursos utilizados no ano anterior.  

 

 

Nº Item Despesa 2011 2012 2013 2014

1 Manutenção de equipamentos 1,26 2,11 0,10 0,02

2 Funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa 42,54 31,10 26,58 26,98

3 Produção de material didático-instrucional e publicação de artigos científicos 2,69 8,81 7,33 3,85

4 Aquisição de novas tecnologias de informática 2,29 0,55 0,00 0,00

5 Realização de eventos técnico-científicos promovidos pelo PPG 0,24 0,39 0,02 0,03

6 Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações e teses 15,84 11,28 15,92 14,48

7 Participação de coordenadores de programas 2,42 2,04 2,28 2,67

8 Participação de professores em eventos científicos no país 3,64 4,58 5,51 5,53

9 Participação de professores em eventos científicos no exterior 1,00 1,65 2,68 3,14

10 Participação de alunos em eventos científicos no país 7,90 9,34 8,83 9,67

11 Participação de alunos de doutorado em eventos científicos no exterior 3,99 7,98 9,38 9,18

12 Participação de alunos de mestrado em eventos na América Latina 1,26 0,78 1,64 1,73

13 Participação de professores visitantes em atividades acadêmico-científicas 4,81 6,23 7,27 7,85

14 Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país 10,12 13,16 12,44 14,87

100 100 100 100

Valores Percentuais
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Tabela 3 – Valores das Despesas por Itens Financiáveis (2015) 

 

Fonte: o autor 

Ao se analisar a nova classificação das despesas é possível perceber que 

alguns itens são equivalentes e os itens H e I aglutinaram diversos itens da portaria 

anterior (Quadro 2). Com isso, gastos com passagens, diárias e hospedagens (itens 

H e I) representaram 62,15% do total dos recursos destinados à manutenção dos 

programas de pós-graduação. 

Quadro 2 – Comparativo de Itens da CAPES 

 

Fonte: o autor 

Sabe-se que muitas das viagens que ocorrem por conta dos programas 

visam à melhoria da capacitação de professores e alunos e ao desenvolvimento de 

novas pesquisas. Por exemplo, viagens para coleta de dados, participação e/ou 

apresentação de trabalhos em congressos e a vinda de professores convidados para 

ministrar disciplinas ou participar de seminários. Todavia, observando o montante de 

Item Despesa Valor PROAP Percentual

A Manutenção de equipamentos 13.348,76 1,19

B Manutenção e funcionamento de laboratórios de ensino e pesquisa 263.868,10 23,58

C Serviços e taxas relacionadas à importação --

D
Participação em cursos e treinamentos em técnicas de laboratório e utilização de 

equipamentos
--

E
Produção, revisão, tradução, editoração, confecção e publicação de conteúdos 

científico-acadêmicos e de divulgação das atividades desenvolvidas no âmbito dos PPGs
100.837,09 9,01

F
Manutenção do acervo de periódicos, desde que não contemplados no Portal de 

Periódicos da CAPES
--

G Apoio à realização de eventos científico-acadêmicos no país 15.467,77 1,38

H
Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades científico-

acadêmicos no país e no exterior
509.552,95 45,53

I Participação de convidados externos em atividades científico-acadêmicas no país 185.977,70 16,62

J
Participação de professores, pesquisadores e alunos em atividades de intercâmbio e 

parcerias entre PPGs e instituições formalmente associadas
--

K
Participação de alunos em cursos ou disciplinas em outro PPG, desde que estejam 

relacionados às suas dissertações e teses
--

L
Aquisição e manutenção de tecnologias em informática e da informação caracterizadas 

como custeio
30.000,00 2,68

1.119.052,37 100,00TOTAL

Item Descrição conforme Portaria nº 156 de 2014 Item Descrição conforme Portaria nº 64 de 2010

7 Participação de coordenadores de programas

8 Participação de professores em eventos científicos no país

9 Participação de professores em eventos científicos no exterior

10 Participação de alunos em eventos científicos no país

11 Participação de alunos de doutorado em eventos científicos no exterior

12 Participação de alunos de mestrado em eventos na América Latina

13 Participação de professores visitantes em atividades acadêmico-científicas

14 Participação de professores e alunos em trabalhos de campo e coleta de dados no país

6 Participação de professores convidados em bancas examinadoras de dissertações e teses

13 Participação de professores visitantes em atividades acadêmico-científicas

H

Participação de professores, pesquisadores e 

alunos em atividades científico-acadêmicos 

no país e no exterior

Participação de convidados externos em 

atividades científico-acadêmicas no país
I
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recursos destinados apenas à compra de passagens, diárias e reservas em hotéis 

para viabilizar a vinda de professores convidados para bancas examinadoras de 

dissertações e teses (Tabela 2), fica claro que não há na Universidade uma política 

de controle de gastos e de priorização do uso de tecnologias, como a de 

videoconferência, por exemplo. 

As despesas com as realizações de bancas foram de 600 mil à 

aproximadamente um milhão no período de 2011 a 2014, valores muito próximos 

aos que a CAPES repassou em 2015 e 2016. Desta forma, se antes não era preciso 

planejamento e um controle tão rígido das despesas por parte da coordenação dos 

programas de pós-graduação, uma vez que a quantidade de recursos era suficiente, 

no atual momento de corte do orçamento repassado pela CAPES tais atitudes são 

imprescindíveis para que o funcionamento dos programas, as pesquisas e a 

qualidade de ensino não sejam prejudicados. 

5.3 Análise dos dados de 2011 a 2015 

Nas seções anteriores foram tratados os comportamentos dos dados 

relativos às despesas de custeio dos programas de pós-graduação da UFRGS 

conveniados com a CAPES através do PROAP em dois períodos distintos: 2011-

2014 e 2015, devido as suas peculiaridades, como novo marco regulatório (Portaria 

156) e contingenciamento dos repasses realizados pela União. Entretanto, para que 

seja possível a compreensão do impacto do corte do orçamento realizado em 2015 e 

do comportamento dos gestores com relação às despesas prioritárias da pós-

graduação é necessária uma avaliação que contemple o período maior de análise 

(2011-2015) a que se destina esse trabalho. 

Tendo isso em vista, o Gráfico 2 apresenta um comparativo dos valores 

totais do PROAP com relação às quantidades de programas de pós-graduação ao 

longo dos anos. Com isso é possível perceber que, em termos globais, a quantidade 

de recursos repassados em relação ao número de PPGs aumentou de 2011 a 2013, 

se manteve estável em 2014 e caiu drasticamente em 2015. 
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Gráfico 2 – Valores Totais do PROAP x Quantidade de PPGs 

 

Fonte: o autor 

Se em 2014 cada programa de pós-graduação recebia em média 100 mil 

reais, em 2015 recebeu 30 mil. Isso serve apenas para exemplificar o impacto do 

corte do orçamento, uma vez que na prática cada programa recebe valores bem 

distintos, tendo em vista quantidade de alunos e diversos outros critérios analisados 

pela CAPES, o que pode fazer com que um programa receba um valor maior de 

recursos em relação ao ano anterior, mesmo em meio ao contingenciamento. 

Todavia, outra análise que pode ser realizada tendo em vista o período 

2011-2015 é a que diz respeito às despesas com a participação de convidados 

externos em atividades científico-acadêmicas no país, item I da Portaria 156, que 

une respectivamente os itens 6 e 13 da portaria anterior. O Gráfico 3 auxilia nessa 

análise, realizando um comparativo dos valores totais do PROAP com os valores 

despendidos a cada ano para trazer professores convidados para bancas ou 

eventos realizados pelos programas da UFRGS.  
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Gráfico 3 – Valores Totais do PROAP x Item I 

 

Fonte: o autor 

A partir desse gráfico percebe-se que 2013 foi o ano de maiores gastos com 

viagens de professores convidados para atividades nos programas da UFRGS, tanto 

em números absolutos como em percentual. Também é possível observar que, 

mesmo diante do expressivo corte e de outras alternativas viáveis através do uso 

mais eficiente dos recursos e da tecnologia, como a videoconferência, que poderia 

ser utilizada em bancas e palestras, 17% do orçamento de 2015 foi gasto com essa 

finalidade. 

Entretanto, ao analisar os gastos totais com passagens e diárias, seja para 

trazer professores convidados, seja para levar professores dos PPGs para eventos 

fora da UFRGS, os números são ainda mais expressivos. O Gráfico 4 apresenta um 

comparativo dos valores totais do PROAP com o valores despendidos pelos 

programas de pós-graduação para o pagamento de diárias e passagens de 2011 a 

2015, dados que foram obtidos através do Sistema de Concessão de Diárias e 

Passagens. 
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Gráfico 4 – Valores Totais do PROAP x Despesas com Passagens e Diárias 

 

Fonte: o autor (adaptado do SCDP) 

O Gráfico 5 torna possível, portanto, a conferência dos percentuais dos 

valores gastos com diárias e passagens em relação ao valor do orçamento de 

custeio a cada ano. Em 2011, por exemplo, 21% do orçamento foi gasto em viagens 

(passagens e diárias), porém, o dado mais alarmante é que em 2015, em meio à 

crise e à escassez de recursos, 45% do orçamento foi destinado ao transporte aéreo 

e pagamento de diárias predominantemente para os professores, tanto da própria 

UFRGS quanto convidados, uma vez que passagens e diárias para alunos não são 

cadastradas no SCDP. 

Gráfico 5 – Percentual do Valor de Passagens e Diárias em relação ao PROAP 

 

Fonte: o autor (adaptado do SCDP) 
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Esses dados demonstram que as viagens de professores são despesas 

entendidas como prioritárias para os programas, mais do que o investimento em 

produção e publicação de conteúdos científico-acadêmicos, manutenção dos 

laboratórios de ensino e pesquisa e atividades relativas ao desenvolvimento dos 

próprios alunos. Propostas para o equilíbrio das despesas e maior eficiência nos 

gastos serão debatidas a seguir, no Capítulo 6. 
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6. PROPOSTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA PÓS-

GRADUAÇÃO DA UFRGS 

A finalidade desse capítulo é propor ações baseadas na análise das 

despesas realizada anteriormente e não em juízos de valor. Isso porque o objetivo 

deste trabalho é, além da criação de um diagnóstico, encontrar soluções que 

possam servir de base para tomada de decisões dos gestores, a partir das quais 

possam ser alcançados níveis mais altos de eficiência do gasto público, não 

deixando de primar pela qualidade do ensino e pelo bom atendimento aos alunos. 

A partir da análise realizada, foi possível perceber lacunas que podem ser 

preenchidas não só com planejamento e controle, mas também com o uso 

consciente da tecnologia. Tudo isso para tentar garantir a alocação dos recursos da 

forma mais adequada, priorizando despesas relacionadas à manutenção das 

pesquisas e à qualificação do conhecimento, para que os padrões de excelência de 

ensino possam ser mantidos e os programas de pós-graduação alcancem conceitos 

mais elevados. 

Para a superação do momento de crise pelo  qual passa a economia do país, 

planejar as atividades e os gastos do ano e controlar periodicamente as despesas 

tornam-se atividades essenciais para a gestão dos programas de pós-graduação. 

Entretanto, somente planejar e controlar pode não ser suficiente, é preciso estar 

atento às novas tecnologias e às melhorias que elas possibilitam nos processos, ou 

seja, realizar o benchmarking de ações que estão sendo implantadas pelos demais 

órgãos da administração pública.  

6.1 Incentivos à realização de bancas por videoconferência 

Além de observar os princípios constitucionais da eficiência e economicidade 

e procurar implantar o ciclo PDCA, os gestores da pós-graduação e a própria 

administração da Universidade poderiam incentivar políticas de redução de gastos 

com a priorização da realização de bancas por videoconferência. Como visto 

anteriormente, essa tecnologia permite a comunicação à distância através de áudio 

e vídeo, em tempo real, evitando deslocamentos, o que possibilitaria não só a 

redução de custos, mas a participação de um número maior de professores 

externos, que muitas vezes não dispõem de tempo para viajar. 
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Através da Tabela 4, em que constam valores extraídos do Sistema de 

Concessão de Diárias e Passagens (SCDP), é possível observar os números dos 

gastos com viagens realizadas pelos programas de pós-graduação. No ano de 2014, 

entre vindas e idas de professores e convidados, o montante chegou a mais de 2 

milhões, sendo que aproximadamente 800 mil foram gastos para realização de 

bancas examinadoras, conforme pode ser observado na Tabela 1. Em outras 

palavras, em torno de 40% de todos os gastos com viagens no ano de 2014 foram 

para a realização de bancas. 

Tabela 4 – Números dos Gastos com Viagens (Convênio PROAP/PROPG) 

 

Fonte: o autor (adaptado do SCDP) 

Esses dados servem para demonstrar o impacto dos gastos com a 

realização de bancas no orçamento dos programas de pós-graduação. Em 2015 

houve a alteração das classificações das despesas, portanto se perdeu o controle 

sobre as despesas específicas com bancas, tendo em vista que a nova classificação 

trata, de forma genérica, da participação de convidados externos em atividades 

desenvolvidas nos programas. Ainda assim, na Tabela 4 é possível observar que 

dos cerca de 508 mil gastos com viagens em 2015, em comparação com o valor do 

item I da Tabela 3, aproximadamente 36% foram destinados à vinda de professores 

externos convidados. Portanto, mesmo em um momento de crise, o percentual 

dessas despesas não se alterou muito, talvez em detrimento de outras que não 

tenham a mesma possibilidade de utilização de tecnologia, como a realização de 

bancas e/ou palestras e seminários possui. 

As reservas em hotéis são realizadas apenas para professores externos a se 

hospedarem em Porto Alegre e, como estão fora do SCDP e as diárias em hotéis 

oscilam, os valores com essas despesas não puderam ser apurados. Entretanto, 

tendo em vista os quantitativos, é possível observar que cada solicitação de 

hospedagem gira em torno de 2,5 a 3 diárias (Tabela 4), o que representa um gasto 

expressivo tendo em vista que as diárias em hotéis em Porto Alegre custam em 

2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade de Solicitações de Hospedagens 280 305 284 240 92

Quantidade de Diárias em Hotéis 706 768 704 615 255

Média de Diárias em Hotéis 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8

Valor Pago em Diárias (SCDP) 411.683,95 601.498,69 764.715,21 894.864,69 234.265,31

Valor de Passagens e Taxas (SCDP) 452.119,70 737.198,37 884.312,92 1.218.096,92 273.564,29

Valor Total de Diárias e Passagens (SCDP) 863.803,65 1.338.697,06 1.649.028,13 2.112.961,61 507.829,60
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torno de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Dessa forma, a implantação de 

uma política de priorização de bancas por videoconferência poderia diminuir os 

valores gastos com diárias ou aqueles gastos com hotéis, tendo em vista que o 

professor tem direito a receber diárias ou reserva em hotel, nunca os dois ao mesmo 

tempo. 

6.2 Implantação do PDCA 

Um fator crítico de sucesso que pode ser identificado por sua não realização 

e pelas restrições que causa à gestão da pós-graduação diz respeito justamente ao 

planejamento. Os programas devem apresentar à PROPG um plano de aplicação 

assim que a CAPES sinaliza com os valores que lhes serão destinados, entretanto, 

isso serve mais como uma formalidade do que como ferramenta de gestão. Poucos 

são os coordenadores que procuram estabelecer as prioridades, antever as 

atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano e estimar as despesas. 

Todavia, a não construção de um plano, muitas vezes, não ocorre por falta de 

vontade, mas sim por falta de pessoas para isso. Há programas que não possuem 

uma equipe de trabalho, alguns não possuem sequer secretários, portanto o 

planejamento acaba ficando em segundo plano, uma vez que quem executa as 

tarefas dificilmente encontra tempo suficiente para a construção de um plano com 

ideias, atividades e metas para o papel. 

A construção de um plano representa um marco importante na organização 

dos objetivos, inclusive relacionando as ações que são necessárias para que se 

descubram soluções para superar a crise econômica. Os processos de aplicação de 

novas tecnologias, como a de videoconferência, por exemplo, necessitam ser 

planejados para que sejam aceitos e difundidos na Universidade e que possam 

gerar redução de custos, aumentando a eficiência administrativa, que é interesse de 

toda sociedade. 

Por conseguinte, a administração central poderia incentivar a construção dos 

planos setoriais da pós-graduação, refletindo o papel estratégico que essa área 

possui para a Universidade. Planejar é uma ação essencial da qual depende o 

desenvolvimento institucional e a qualidade dos serviços prestados à comunidade. 
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No modelo de gestão proposto por Maccari, Almeida, et al. (2014), visto 

anteriormente, a construção de planos estratégicos é parte essencial para a boa 

prática administrativa. Somente assim as possibilidades de melhoria ficam 

sistematizadas e os resultados podem ser vistos de forma mais ampla, considerando 

não somente os aspectos quantitativos (recursos, número de titulados e produção 

científica), mas também os qualitativos.  

Os planos setoriais da pós-graduação teriam a sua implementação no nível 

tático, contemplando o desenvolvimento dessa área da organização, em 

consonância com o planejamento de nível estratégico da Universidade, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Além disso, os planos poderiam ser 

classificados por outros critérios que não os níveis organizacionais. Por exemplo, os 

planos seriam temporários, subdivididos em diretrizes e objetivos, com um 

cronograma de execução. A finalidade é atender a necessidade de organizar, 

priorizar e otimizar as atividades realizadas nos programas de pós-graduação. 

Tendo em vista o ciclo PDCA, após a realização do plano é o momento de 

colocá-lo em prática e manter o monitoramento sobre ele. Essa é uma fase 

importante do planejamento, é o momento de manter o curso das atividades na 

direção dos objetivos propostos. No atual momento de crise econômica e de 

escassez de recursos financeiros, realizar o periódico controle sobre os gastos é 

fundamental para que ações a serem realizadas ao final do exercício não fiquem 

sem verba para o financiamento. 

Realizando o controle periódico do planejamento do programa, torna-se 

possível tomar providências a fim de corrigir ações e eliminar os desvios 

significativos ou mesmo para reforçar os aspectos positivos do atual desempenho. 

Em outras palavras, o PDCA pode ser uma ferramenta de gestão que pode facilitar o 

desenvolvimento dos programas de pós-graduação e a superação da escassez de 

recursos. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme relatado ao longo do trabalho, o planejamento é um instrumento 

fundamental não apenas para a superação da crise ou para a implementação de 

novas soluções através da tecnologia, como a videoconferência, mas para o bom 

andamento de todos os processos da pós-graduação. Para tanto, se buscou através 

da literatura e da análise realizada sobre as despesas da pós-graduação alguns 

pontos que poderiam ser observados e que poderiam tornar a gestão mais eficiente 

e adequada às exigências da sociedade.  

Entretanto, para que o PDCA e soluções como a videoconferência sejam 

difundidos e implementados, no que se diz respeito à área da pós-graduação, é 

necessário que haja a integração entre o planejamento e a execução das atividades 

dos programas, entre os objetivos estratégicos da Universidade e os objetivos da 

pós-graduação. Dessa forma, através do esforço conjunto, videoconferência poderia 

ser incentivada através de uma política da Universidade, assim como o 

planejamento, não apenas como formalidade, mas como uma ferramenta que 

poderia trazer benefícios facilmente identificáveis e mensuráveis que auxiliam a 

melhoria do desempenho institucional. 

À vista disso, se pode constatar que, com a inexistência de planos setoriais 

e de políticas da administração central que visem à implantação da videoconferência 

para realização de bancas ou palestras como solução tecnológica mais eficiente, fica 

a cargo de cada coordenador decidir o caminho a ser tomado pelo programa de pós-

graduação. Ainda que o PDI consolide a existência das macrometas, que contribuem 

para que haja um esforço coordenado visando o atingimento dos objetivos 

estratégicos, não há o incentivo para a construção de planos setoriais e para o 

acompanhamento e a revisão de forma eficiente e periódica das atividades 

desenvolvidas pela pós-graduação.  

Por fim, o objetivo deste trabalho foi realizar uma primeira análise da gestão 

financeira da pós-graduação, procurando apontar práticas que a possam tornar mais 

eficiente e capaz de superar os períodos de escassez de recursos. Essa é uma 

revisão inicial que visa tornar possível o entendimento da situação atual dos 

programas de pós-graduação e refletir sobre as decisões de priorização das 

despesas e realinhamento de ações, a fim de que o ensino, a pesquisa e a produção 
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de novos conhecimentos mantenham a qualidade, reduzindo ao máximo os 

impactos da crise econômica. Assim, espera-se além de colaborar para a boa 

prática administrativa, ao menos no âmbito da área pesquisada, estimular também a 

realização de trabalhos futuros relacionados à avaliação, melhoria e continuidade do 

planejamento e da gestão baseada na eficiência. 
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