
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO 
SUPERIOR



Formular, coordenar e apoiar políticas públicas para
consolidar a inserção regional do Sistema Estadual de
Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação como
condição indispensável ao desenvolvimento
socioeconômico do Estado do Paraná.



Ser reconhecida como órgão estratégico para
indução e promoção do conhecimento e da inovação,
voltados à melhoria da qualidade de vida dos
paranaenses.



 Legalidade;
 Moralidade, ética e integridade;
 Excelência e efetividade;
 Criatividade;
 Cooperação e integração;
 Pluralidade.



EIXOS TEMÁTICOS



DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

REESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA



PPA - NOVOS PROGRAMAS



 Paraná Mais Ciência – Pesquisa e Extensão com foco na Inovação.

 Qualidade no Ensino Superior de Base Regional.

NOVOS PROGRAMAS SETI



LEI GERAL DAS 
UNIVERSIDADES 
ESTADUAIS DO PARANÁ



 Reforçar a autonomia;

 Garantir e melhorar a qualidade (em sentido amplo);

 Criar instrumentos para gerir com eficiência;

 Pactuar critérios públicos e transparentes;

 Construir uma estrutura comum do ensino superior do Estado.

Princípios norteadores:



 Eficiência da gestão;

 Ampliação da qualidade (índices de qualidade de curso);

 Redução da evasão (maior peso para alunos concluintes);

 Reconhecimento da diversidade existente entre os cursos.

Propor uma  matriz de financiamento com a finalidade 
de induzir:



 Equitativos;

 Qualitativos;

 Indutores;

 Mensuráveis;

 Auditáveis.

Criar um modelo de distribuição de recursos, o qual 
deve possuir critérios bem definidos:



 Quantidade de vagas ofertadas na graduação por instituição;

 Quantidade de matrículas;

 Quantidade de alunos formados;

 Padrões nacionais e internacionais de relação quantitativa: 
aluno/docente.

Estratégias pra construção do modelo:



Equação de Alunos Equivalentes 

SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE CIÊNCIA, 

TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR



Equação Alunos Equivalentes - Graduação

TAEGj = σ𝒊=𝟏
𝒏 𝑵𝑨𝑪𝑮𝒊 × (𝟏 + 𝑹𝒊) +

𝑵𝒊−𝑵𝑨𝑪𝑮𝒊

𝟒
× 𝑷𝑮𝒊 × 𝑫𝒊 × 𝑩𝑻𝒊 × 𝑩𝑭𝑺𝒊 ×FQGi

Onde:

j= Universidade

n= Total de Cursos de Graduação Presenciais das IES consolidados;

NAEG = Número de alunos equivalentes dos cursos de graduação presenciais consolidados;

NACGi = Número de diplomados (concluintes) no curso de graduação presencial i;

Ri = Coeficiente de retenção-padrão do curso de graduação presencial i;

Ni = Número de ingressantes no curso de graduação presencial i;

PGi = Peso do Grupo curso de graduação i;

Di = Duração-padrão do curso de graduação presencial i;

BTi = Bônus por turno noturno do curso de graduação i;

BFSi = Bônus por curso i de graduação fora de sede;

FQGi: Fator de Qualidade do curso de graduação presencial i;



Equação Alunos Equivalentes – Graduação 
Cursos Novos

TAEGj = σ𝒊=𝟏
𝒏 (𝑵𝑴𝑮𝒊 × 𝑷𝑮𝒊 × 𝑩𝑻𝒊 × 𝑩𝑭𝑺𝒊)

Onde:

j= Universidade

n = Total de Curso de Graduação presenciais da IES novos; 

TAEG = Número de alunos equivalentes da graduação i;

NMGi = Número de alunos matriculados no curso de graduação presencial i. 

PGi = Peso do Grupo curso de graduação i;

BTi = Bônus por turno noturno do curso de graduação i;

BFSi = Bônus por curso i de graduação fora de sede;

OBS: São considerados cursos novos aqueles que não completaram ainda o tempo de existência suficiente para ter a primeira turma 
formada. Considerando que os cursos novos não apresentam formandos, utilizou-se a ferramenta acima como forma de compensar o 
esforço com a criação de novos cursos



Equação Alunos Equivalentes – Graduação
Quando Ni=zero ou Ni<Ndi

TAEGj = σ𝒊=𝟏
𝒏 𝑵𝑨𝑪𝑮𝒊 × (𝟏 + 𝑹) × 𝑷𝑮𝒊 × 𝑫𝒊 × 𝑩𝑻𝒊 × 𝑩𝑭𝑺𝒊 × FQi

Onde:

j = Universidade

n = Total de Curso de Graduação presenciais da IES consolidados;

TAEG = Número de alunos equivalentes dos cursos de graduação presenciais consolidados;

NACGi = Número de diplomados (concluintes) no curso de graduação presencial i;

Ri = Coeficiente de retenção-padrão do curso de graduação presencial i;

PGi = Peso do Grupo curso de graduação i;

Di = Duração-padrão do curso de graduação presencial i;

BTi = Bônus por turno noturno do curso de graduação i;

BFSi = Bônus por curso i de graduação fora de sede;

FDi = Fator de Qualidade do curso de graduação presencial i;

OBS: Para os cursos que não apresentarem ingressantes ( Ni = zero) e para os cursos que apresentarem o número de ingressantes menor que o número de 
diplomados ( Ni < Ndi), a segunda parcela da fórmula torna-se zero



Equação Alunos Equivalentes - Graduação

Bônus Atribuídos:
Foram atribuídos Bônus de 5% para os alunos dos cursos que funcionam FORA DA SEDE.
Foram atribuídos Bônus de 7% para os alunos dos cursos que funcionam no turno NOTURNO.
Sendo, BFS = 0,05 BT = 0,07

Peso do Grupo:

Os cursos serão divididos em áreas de custos para tornar possível a diferenciação entre 
cursos de maiores custos em relação aos demais. Para a determinação desta classificação, 
um dos fatores predominantes é a utilização de laboratórios que exigem maiores recursos 
para seu funcionamento. Sendo os pesos dos grupos de cursos de no mínimo 1 e no máximo 
4,5.

Fator de Qualidade:

O Fator de Qualidade  levará em consideração o Conceito do Curso (CPC-MEC). Sendo os 
fatores de qualidade de no mínimo 0,85 e no máximo 1,10.  



Equação Alunos Equivalentes – Mestrado
Consolidados

TAEMj = σ𝒊=𝟏
𝒏 (𝑵𝑨𝑪𝑴𝒊 × 𝑫𝑴𝒊 × 𝑷𝑴𝒊 × 𝑭𝑸𝑴𝒊)

Onde: 

j= Universidade

n= Total de Curso de mestrado da IES consolidados;

TAEM = Número de alunos equivalentes do curso de mestrado i ; 

NACMi = Número de alunos concluintes no curso de mestrado i; 

DMi = Duração padrão do curso de mestrado i; 

PMi = Peso do Grupo do curso de mestrado i. 

FQMi = Fator de Qualidade do Mestrado.

Sendo, DM = 0,75;

OBS: Considera-se que um ano e meio dos dois anos (tempo padrão considerado pela CAPES) de mestrado são dedicados a cursar 
disciplinas, ou seja, 3 /4 (0,75) da população de estudantes de mestrado entram como encargo docente, não de pesquisa. O Fator de 
Qualidade  levará em consideração o Conceito do Curso (CAPES). Sendo, no mínimo 0,85 e no máximo 1,16. 



Equação Alunos Equivalentes – Mestrado
Novos

TAEMj = σ𝒊=𝟏
𝒏 (𝑵𝑨𝑴𝑴𝒊 × 𝑷𝑴𝒊)

Onde: 

j= Universidade

n= Total de curso de mestrado da IES novos;

TAEM= Número de alunos equivalentes do curso de mestrado i; 

NAMMi = Número de alunos matriculados no curso de mestrado i; 

PMi = Peso do Grupo do curso de mestrado i. 

OBS: Considera-se que um ano e meio dos dois anos (tempo padrão considerado pela CAPES) de mestrado são dedicados a cursar 
disciplinas, ou seja, 3 /4 (0,75) da população de estudantes de mestrado entram como encargo docente, não de pesquisa



Equação Alunos Equivalentes – Doutorado
Consolidados

TAEDj = σ𝒊=𝟏
𝒏 (𝑵𝑨𝑪𝑫𝒊 × 𝑫𝑫𝒊 × 𝑷𝑫𝒊 × 𝑭𝑸𝑫i)

Onde:

j= Universidade

n= Total de Curso de doutorado da IES consolidados;

TAED = Número de alunos equivalentes do curso de doutorado i ; 

NACDi = Número de alunos concluintes no curso de doutorado i; 

DDi = Duração padrão do curso de doutorado i; 

PDi = Peso do Grupo do curso de doutorado i. 

FQDi = Fator de Qualidade do curso de doutorado i.

Sendo, DD = 0,38;

OBS: Considera-se que um ano e meio dos quatro anos (tempo padrão considerado pela CAPES) de doutorado são dedicados a cursar 
disciplinas, ou seja, 3 /8 (0,38) da população de estudantes de doutorado entram como encargo docente, não de pesquisa. Sendo, no 
mínimo 0,85 e no máximo 1,16. 



Equação Alunos Equivalentes – Doutorado
Curso Novo

TAEDj = σ𝒊=𝟏
𝒏 (𝑵𝑨𝑴𝑫𝒊 × 𝑷𝑫𝒊)

Onde:

j= Universidade

n= Total de curso de doutorado da IES novos;

TAED = Número de alunos equivalentes do curso de doutorado i ; 

NACDi = Número de alunos concluintes no curso de doutorado i; 

PDi = Peso do Grupo do curso de doutorado i. 

Sendo, DD = 0,38;

OBS: Considera-se que um ano e meio dos quatro anos (tempo padrão considerado pela CAPES) de doutorado são dedicados a cursar 
disciplinas, ou seja, 3 /8 (0,38) da população de estudantes de doutorado entram como encargo docente, não de pesquisa. 



Equação Alunos Equivalentes - Residência

TAERj = σ𝒊=𝟏
𝒏 (𝑵𝑨𝑴𝑹𝒊 × 𝑷𝑹𝒊)

Onde:

j= Universidade

n= Total de curso de residência da IES;

TAER = Número de alunos equivalentes do curso de residência i ; 

NAMRi = Número de alunos matriculados no curso de residência i; 

PRi = Peso do Grupo do curso de residência i. 

OBS: Os alunos de residência médica são considerados integralmente, já que geram encargo docente durante toda a 
duração do curso de residência.



Equação Alunos Equivalentes TOTAL

TAEj = TAEGj + TAEMj + TAEDj + TAERj

- TAEj = Total de Alunos Equivalentes da Universidade j.

- TAEGj = Número de alunos equivalentes dos cursos de graduação;

- TAEMj = Número de alunos equivalentes dos cursos de mestrado;

- TAEDj = Número de alunos equivalentes dos curso de doutorado;

- TAERj = Número de alunos equivalentes dos curso de residência;




