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ENSINO SUPERIOR NO PR
Um sistema em transição.



Distribuição 
geográfica
IEES



Lei Estadual nº 6.034 de 06.11.69 Lei Estadual nº 6.034 de 06.11.69Lei Estadual nº 6.034 de 06.11.69

Lei Estadual nº 8.860 de 30.12.87
Lei Estadual nº 9.295 de 09.07.90

Lei Estadual nº 15.300 de 28.09.06 Lei Estadual nº 17.590 de 12.06.13



SITUAÇÃO
ATUAL

- Acentuada assimetria no financiamento institucional;
- Grande disparidade no número de docentes em cursos de graduação idênticos nas
diferentes instituições;
- “Trava insuperável” na reposição de pessoal;
- Decréscimo acentuado no financiamento do custeio institucional; 
- Excessivas amarras para execução do orçamento;

- Demandas institucionais resolvidas de acordo com o peso político de cada região.



CONSTITUCIONALIDADE
04

CONSTITUIÇÃO FEDERAL
"Art. 207. As universidades gozam, na forma da lei, de autonomia didático-

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial e obedecerão
ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Parágrafo único. A lei poderá estender às demais instituições de ensino
superior e aos institutos de pesquisa diferentes graus de autonomia.”



CONSTITUCIONALIDADE 04

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Art. 180. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre
ensino, pesquisa, extensão e ao da integração entre os níveis de ensino.

  § 1º. As instituições de ensino superior atenderão, através de suas atividades de
pesquisa e extensão, a finalidades sociais e tornarão públicos seus resultados.
(Renumerado pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000)

  § 2º. É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas
estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000)

  § 3º. O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científicia e
tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional 7 de 24/04/2000)



CONSTITUCIONALIDADE
04

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Art. 181. As instituições de ensino superior do Estado terão recursos
necessários à manutenção de pessoal, na lei orçamentária do exercício, em
montante não inferior, em termos de valor real, ao do exercício anterior.



LGU
LEI GERAL DAS
UNIVERSIDADES



DESAFIOS DAS IEES DO PARANÁ

Eficiência, governança,

competitividade,

produtividade e
sustentabilidade no tempo.

As universidades
encontram-se perante o
desafio de interpretar as
transformações e as
demandas da sociedade
contemporânea. 

Demanda de inevitável
protagonismo em relação ao
seu governo e à sua gestão.

PLANEJAMENTO



OBJETIVOS DA PROPOSTA

Estabilizar, no médio e
longo prazo, o
financiamento com
Sistema de Ensino
Superior.

Padronizar a gestão de
pessoal, custeio e
investimento.

Criar instrumentos de
gestão para possibilitar
ganhos de eficiência.

Criar estímulos para a
eficiência no uso dos recursos
aportados nas IEES.

Promover maior
transparência e
equidade
interinstitucional.

Estabelecer
mecanismos indutores
de qualidade.

Gerar indicadores de
fácil mensuração e
plenamente
auditáveis.



DIFERENÇA NO CUSTEIO

A B C D E F G



QUESTÕES CENTRAIS DA LGU

1) O dimensionamento do número total de cargos de pessoal docente de
cada Universidade considerando as seguintes variáveis: 
i.Número de vagas de graduação de curso presencial;
ii.Número de discentes matriculados na pós-graduação stricto sensu; e 

iii.Número de vagas autorizadas nos programas de residência médica e
multiprofissional.

2) Recursos para o custeio com base no número de alunos equivalentes
e trabalhador terceirizado equivalente por Universidade.



COMPOSIÇÃO DO QUADRO DOCENTE
E REGIME TIDE

Do número total de cargos docentes de cada Universidade, no mínimo,

80% (oitenta por cento) serão de docentes efetivos.

A contratação do montante de até 20% do total de cargos docentes
poderá, a critério de cada Universidade, ser suprida por docentes
temporários. ( Art. 3º do Decreto Federal Nº 7.485/2011).

O número de docentes em Regime de Trabalho de Tempo Integral e
Dedicação Exclusiva, TIDE, fica limitado a 70% do quantitativo de
docentes a que cada instituição tem direito.



AGENTES
UNIVERSITÁRIOS

O número de Agentes Universitários (efetivos) para cada Instituição será de 50% dos
cargos docentes a que cada Universidade tem direito.

O número máximo de Agentes Universitários de Nível Superior em cada IEES não
poderá ultrapassar o montante de 16% (dezesseis por cento) do total de docentes.

O número máximo de Agentes Universitários de Nível Médio em cada IEES não
poderá ultrapassar o montante de 34% (trinta e quatro por cento) do total de
docentes.

As atividades dos Agentes Universitários Operacionais serão providas por meio da
terceirização de serviços.



GANHOS DE
EFICIÊNCIA

Está prevista a apropriação dos ganhos de
eficiência na gestão dos recursos orçamentários;

A reposição de pessoal nas universidades se dará
automaticamente, com autonomia de cada
instituição para realizar os procedimentos de
concurso público, encaminhando o respectivo
processo para nomeação dos aprovados pelo
Governador. 

Os procedimentos para a realização de teste
seletivo e a contratação de docentes e agentes
temporários inserem-se no âmbito da autonomia
de cada Universidade, limitado pelo orçamento
anual.



QUANTIDADE TOTAL DE CARGOS DOCENTES – 07



ALUNO EQUIVALENTE 07

Principais variáveis das equações:

•Número de formandos;
•Nº de matriculados no primeiro ano/total;
•Fator de Qualidade;

Demais variáveis:
•Taxa de retenção; 

•Peso do Grupo;

•Bônus do Turno;

•Bônus Multicampi;



QUADRO DE ENTENDIMENTO DA MINUTA 07



PROPOSTA DE PARÂMETROS PARA DO ALUNO EQUIVALENTE:

07
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