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Métodos de Cálculo para os Indicadores de Gestão da Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica – EPT determinados no Acórdão 2.267/2005-TCU 
 
Indicadores Acadêmicos: 

 

1. Relação Candidato / Vaga  
   

OBJETIVO: Identificar a relação candidato/vaga. 
DEFINIÇÕES: Inscrições = número de inscrições para vestibular e processos seletivos; 

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

MÉTODO DE CÁLCULO: 
Relação Candidato / Vaga = Inscrições    

                                               Vagas 
 

2. Relação de Ingressos/Alunos  
 

OBJETIVO: Quantificar a taxa de Ingressos em relação ao total de alunos. 
DEFINIÇÕES: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no 
mesmo ano (matrículas do período anterior + ingressos + matrículas reativadas). 
. 

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

MÉTODO DE CÁLCULO: 

Relação = Número de Ingressos     x 100 
                Alunos Matriculados 

 
3. Relação de Concluintes/Alunos  
 

OBJETIVO: Quantificar a taxa de concluintes em relação ao total de alunos. 
DEFINIÇÕES:  O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no 
mesmo ano. 

Concluinte é o aluno que integralizou os créditos, está apto a colar grau. 
MÉTODO DE CÁLCULO: 
Relação = Número de Concluintes (Manhã, Tarde, Noite, Integral, Total) x 100 

Alunos Matriculados  
 

4. Índice de Eficiência Acadêmica – concluintes 
 

OBJETIVO: Quantificar a eficiência das Instituições. 
DEFINIÇÕES: Concluinte é o aluno que integralizou os créditos, está apto a colar grau. 



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

MÉTODO DE CÁLCULO: 
Índice = Σ Nº de concluintes          x 100 
        Σ Nº de Ingressos ocorridos por período equivalente 
 
Contam-se os ingressos verificados na mesma instituição, considerando-se o período 
equivalente como a quantidade de períodos para integralização da carga horária letiva do 
curso (inseridos no cadarço do curso). 
Por exemplo, para um curso de periodicidade semestral com integralização de 2 semestres em 
2005 terá os concluintes do 1º e 2º semestre de 2005 e ingressos do 1º semestre de 2005 e 2º 
semestre de 2004. 
Outro exemplo, para se calcular o índice de eficácia no ano de 2003, considerando-se os 
seguintes períodos para integralização da carga horária letiva dos cursos de periodicidade 
anual: Graduação – 05 anos, Licenciatura – 04 anos, Cursos de Tecnologia – 03 anos, Ensino 
Médio – 03 anos e Ensino Técnico – 02 anos; divide-se o somatório do número de concluintes 
em 2003 pelo somatório do número de ingressos: na Graduação em 1998, na Licenciatura em 
1999, nos Cursos de Tecnologia em 2000, no Ensino Médio em 2000 e no Nível Técnico em 
2001. 
 

5. Índice de Retenção do Fluxo Escolar  
   
OBJETIVO: Quantificar a taxa de retenção do fluxo escolar em relação ao total de alunos. 
DEFINIÇÕES:  O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no 
mesmo ano.   
       Retenção Escolar refere-se à sub-divisão: reprovação e trancamento.  
MÉTODO DE CÁLCULO: 
Índice = Número de Alunos Retidos (Reprovação + Trancamento) x 100 

Alunos Matriculados 
 

6. Relação Alunos/Docente em Tempo Integral  
 
OBJETIVO: Quantificar o Número de Alunos por Docente em Tempo Integral. 
DEFINIÇÕES: O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no 
mesmo ano.  

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

MÉTODO DE CÁLCULO: 
Relação = Número de Alunos Matriculados 

            Número de Docentes 
 
7. Índice de Titulação do Corpo Docente  
     
OBJETIVO: Quantificar o Índice de Titulação do Corpo Docente – Efetivo e Substitutos 
DEFINIÇÕES: A titulação do Corpo Docente é dividida em 5 sub-grupos: Graduado, 
Aperfeiçoado, Especialista, Mestre e Doutor. 
MÉTODO DE CÁLCULO: 
Índice = G*1+A*2+E*3+M*4+D*5  
                        G+A+E+M+D 
Onde: G=qtde de docentes Graduados; A=qtde de docentes Aperfeiçoados; E= qtde de 
docentes Especialistas; M=qtde de docentes Mestres; D= qtde de docentes Doutores.  



Indicadores Administrativos: 
 

8. Gastos Correntes por Aluno 
 
OBJETIVO: Quantificar os Gastos por Aluno, por Região e para o País. 
DEFINIÇÕES: Consideraram-se todos os gastos, exceto investimento, capital, precatórios, 
Inativos e pensionistas. 

O número de alunos em cada ano corresponde ao total de matrículas no mesmo 
ano. 
 

MÉTODO DE CÁLCULO: 
 
Divisão do total de gastos acima definido pelo número de matrículas do mesmo ano. 
 
Gastos Correntes por Aluno = Total de Gastos    
                    Alunos Matriculados 
 
Onde Total de gastos  = total de gastos – Investimentos – Precatórios – Inativos/Pensionistas. 
 
9. Percentual de Gastos com Pessoal 
 
OBJETIVO: Quantificar o gasto total com pessoal em relação aos gastos totais. 
DEFINIÇÕES: GASTO COM PESSOAL: Gastos com servidores  ativos, inativos, 
pensionistas, sentenças judiciais e precatórios. 

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

MÉTODO DE CÁLCULO: 
Percentual de gastos com pessoal = Total de Gastos com Pessoal   x 100 

Gastos TOTAIS 
 
10. Percentual de Gastos com Outros Custeios (exclusive benefícios) 
 
OBJETIVO: Quantificar o percentual de gasto com Outros Custeios em relação aos gastos 
totais.  
DEFINIÇÕES: GASTOS COM OUTROS CUSTEIOS: (gastos totais de OCC) menos (-) 
(benefícios e pasep, investimentos e inversões financeiras) 

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

MÉTODO DE CÁLCULO: 
Percentual de Gastos com Outros Custeios (exclusive benefícios) = Total de Gastos com 
Outros Custeios    x 100    
Gastos Totais 
 
Onde Total de gastos com outros custeios = Total de gastos com outras despesas correntes – 
(Assistência pré-escolar + auxilio transporte + auxilio alimentação) 
 

11. Percentual de Gastos com Investimentos (em relação aos gastos totais) 
 
OBJETIVO: Quantificar o percentual dos gastos em Investimentos e Inversões Financeiras 
em relação aos gastos totais.  
DEFINIÇÕES: INVESTIMENTOS: Despesa destinada ao planejamento e execução de 
obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização de 



obras, bem como a programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e 
material permanente e constituição ou aumento de capital de empresas que não sejam de 
caráter comercial ou financeiro. 

INVERSÕES FINANCEIRAS: Despesa com aquisição de imóveis ou bens de 
capital já em utilização e também a aquisição de títulos representativos do 
capital de empresas ou entidades de qualquer espécie, já constituídas, quando a 
operação não importe aumento do capital e com a constituição  ou aumento do 
capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou 
financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. 
GASTOS TOTAIS: Gastos totais de todas as fontes e todos os grupos de 
despesa.  

MÉTODO DE CÁLCULO: 
Percentual de Gastos com Investimentos (em relação aos gastos totais) = Total de gastos com 
despesas de Investimentos e Inversões Financeiras 

Gastos Totais 
 

12. Número de Alunos Matriculados Classificados de Acordo com a Renda Per Capita 
Familiar (determinação do TCU). 
 
Objetivo: Auferir o grau de inclusão social da política governamental por meio do perfil 
socioeconômico de ingressantes e de concluintes nas Instituições Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica. 
 
Definições: não há.   
Método de Cálculo: não definido.  


