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Variável ou Indicador definido pelo Tribunal de Contas da União 2020 2021
Média Nacional 

2021*

% Univasf/Média 

Nacional

9.1.1.1 Custo corrente incluindo 35% das despesas do(s) Hospital(is) Universitário(s) – HU(s) 193.306.628,99  193.228.758,07  499.621.227,33        39%

9.1.1.2 Custo corrente excluindo as despesas do(s) HU(s) 193.306.628,99  193.228.758,07  490.300.535,87        39%

9.1.1.3 Número de alunos tempo integral 5.044,00               3.556,00               14.684,64                   24%

9.1.1.3.1 Número de alunos equivalentes 9.906,00               6.463,00               22.168,75                   29%

9.1.1.4 Número de professores equivalentes 479,50                  479,50                  1.241,64                     39%

9.1.1.5 Número de funcionários equivalentes incluindo aqueles a serviço no(s) HU(s) 634,75                  695,25                  1.820,12                     38%

9.1.1.6 Número de funcionários equivalentes excluindo aqueles a serviço no(s) HU(s) 634,75                  695,25                  1.508,58                     46%

9.1.0.1 Alunos efetivamente matriculados na graduação 1.562,00               1.604,00               14.862,22                   11%

9.1.0.2 Alunos efetivamente matriculados na Pós-graduação 608,00                  689,00                  2.594,82                     27%

9.1.0.3 Alunos efetivamente matriculados na Residência Médica 87,00                     92,00                     151,30                         61%

9.1.0.4 Número de alunos graduação tempo integral 3.654,00               1.994,00               9.192,40                     22%

9.1.0.5 Aluno Equivalente de Graduação 8.516,00               4.901,00               16.676,51                   29%

9.1.0.6 Alunos Tempo Integral da Pós-graduação 1.216,00               1.378,00               5.189,64                     27%

9.1.0.7 Alunos de Residência Médica 174,00                  184,00                  302,60                         61%

9.1.2.1 Custo corrente / aluno equivalente (incluindo os 35% das despesas do(s) HU(s)) 19.514,10            29.897,69            21.702,53                   138%

9.1.2.1.1 Custo corrente / aluno equivalente (excluindo as despesas do(s) HU(s)) 19.514,10            29.897,69            21.457,11                   139%

9.1.2.2 Aluno tempo integral / número de professores equivalentes 10,52                     7,42                       10,74                           69%

9.1.2.3.0 Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) 7,95                       5,11                       7,52                             68%

9.1.2.3.1 Aluno tempo integral / número de funcionários equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) 7,95                       5,11                       9,57                             53%

9.1.2.4.0 Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (incluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) 1,32                       1,45                       1,32                             110%

9.1.2.4.1 Funcionário equivalente / número de professores equivalentes (excluindo funcionários a serviço no(s) HU(s)) 1,32                       1,45                       1,15                             126%

9.1.2.5 Grau de Participação Estudantil (GPE) 2,34                       1,24                       0,66                             188%

9.1.2.6 Grau de Envolvimento com Pós-Graduação (GEPG) 0,28                       0,30                       0,13                             231%

9.1.2.7 Conceito CAPES 3,58                       3,50                       3,62                             97%

9.1.2.8 Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD) 4,36                       4,41                       4,32                             102%

9.1.2.9 Taxa de Sucesso na Graduação (TSG) 29,19                     2,12                       35,45                           6%

Fonte: SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle

* Média Nacional - Data Base: 27/04/2022

componente

Código

Indicadores

TABELA DE COMPONENTES E INDICADORES - DECISÃO NORMATIVA 408/2002 - TCU



Os indicadores que compõem a Decisão n.º 408/2002 do Tribunal de Contas da União (TCU) resumem as principais 

características gerenciais administrativas das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, constituindo -se em 

instrumento que permite ao TCU acompanhar o desempenho destas Instituições, bem como a utilização dessas 

informações por parte de outros usuários (internos e externos).  

Custo Corrente / Aluno Equivalente  - Especifica o aporte financeiro médio despendido pela instituição com cada 

um de seus alunos, retirando as despesas não relacionadas ao desenvolvimento das atividades finalísticas, passando 

de R$ 19.514,10 em 2020, para em 29.897,69 em 2021, ou seja, o a porte médio financeiro despendido com cada 

aluno teve crescimento de 53,21%, corresponde a um valor maior que a média nacional (R$ 21.702,53).  

O Custo Corrente  total da UNIVASF em 2020 foi de R$ 193.306.628,99, já em 2021 foi de R$ 193.228.758,07, 

percebe-se, ainda que o custo corrente da nossa IFES é 39% do valor da média nacional, demonstrando que a nossa 

IFES trabalha com um custo menor que as demais instituições de ensino superior.  

Aluno Tempo Integral / Professor Equivalente  - Mensura a produtividade  e eficiência do corpo docente a partir do 

número médio de alunos em tempo integral e número de professores equivalentes em exercício, ou seja, a quantidade 

de professor responsável pela formação dos estudantes. Em 2021, o número médio de alunos atendidos por professor 

foi de 7,42 um decréscimo de 29,47% em relação ao ano de 2020, já a média nacional é de 10,74.  

Aluno Tempo Integral / Funcionário Equivalente  – Mensura a produtividade e a eficiência do corpo técnico da 

UNIVASF, a partir do cálculo do número  médio de alunos em tempo integral pelo número de funcionários equivalentes, 

considerando como referência o servidor de tempo integral (40 horas/semana), convertendo -se proporcionalmente os 

que se enquadrem em outros regimes de trabalho por meio dos pesos definidos no Acórdão TCU, sendo de 5,11 em 

2021.  

Funcionário Equivalente / Professor Equivalente  - É a relação entre o número de funcionários equivalentes e 

número de professores equivalentes, encontrados pelas relações de pesos definidas o Acórdão do TCU , ou seja, 

mede o apoio dado pelos profissionais acadêmicos da atividade -meio à realização da atividade fim, sendo de 1,45 

em 2021, um valor superior a média nacional que é de 1,32.  

Grau de Participação Estudantil  - É o indicador que expressa o grau de ut ilização, pelo corpo discente, da 

capacidade instalada na universidade e a velocidade de integralização curricular de seus cursos, sendo de 1,24 em 

2021.  

Grau de Envolvimento Discente com Pós -graduação  - É a relação entre o total de alunos de pós -graduação 

vinculados a programas de mestrado e doutorado e o total de alunos de graduação e pós -graduação (mestrado e 

doutorado), ou seja, indicando que  30% do total de alunos matriculados na UNIVASF são alunos da pós -graduação 

(0,30 em 2021).  

Conceito CAPES/MEC  para a Pós-graduação  - É a média dos conceitos de avaliação realizada pela Capes de 

todos os programas stricto sensu  (mestrado e doutorado), sendo a média 3,50 em 2021.  

Índice de Qualificação do Corpo Docente  - Indica o nível de qualificação dos docente s da instituição em relação ao 

número de docentes graduados, mestres e doutores, podendo chegar ao valor máximo de 5, ou seja, quando todos 

os docentes de uma IES são doutores. No ano de 2021, esse nível na UNIVASF foi de 4,41, demonstrando o bom 

nível de qualificação do seu quadro docente.  

Taxa de Sucesso na Graduação  - É o principal indicador de eficiência acadêmica, pois mede principalmente o grau 

de evasão por diplomação dos alunos e é obtido pela razão do número de diplomados e o número de ingressantes , 

ajustados pelo ano em que esses alunos entraram na instituição e por um tempo de permanência fixado pela 

SESu/Mec, para cada curso, levando em consideração a área. No ano de 2021 a TSG foi de 2,12%.  

Número de Alunos de Residência Médica em Tempo Integral  - Representa o número de alunos de residência 

médica em tempo integral na IES no exercício de referência, sendo 184 alunos em 2021.  

As médias nacionais consideradas nesta seção foram referentes ao ano de 2021 foram extraídas do SIMEC – Sistema 

Integrado de Monitoramento Execução e Controle, data base 27 de abril de 2022.  
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