
2020

INSTITUTO FEDERAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Mato Grosso



COORDENAÇÃO

Vandervanio Osni Pacheco dos Santos
Contador - Reitoria | Proad

Helena Honorato Snowareski
Tecnólogo em Gestão Financeira - Reitoria | Proad

Pâmella Elis Bandeira
Administradora - Reitoria | Proad

Marcelo de Oliveira Galvão
Assistente de Aluno - Campus Cáceres 

Giovani Valar Koch
Administrador - Campus Bela Vista 

Rui Alves dos Santos 
Administrador - Campus Juína

FLUXO DO 
ORÇAMENTO

Manual

Reitor
Willian Silva de Paula

Pró-Reitor de Administração – PROAD
Túlio Marcel Rufino Vasconcelos de Figueiredo

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional – PRODIN
João Germano Rosinke

Pró-Reitor de Ensino – PROEN
Carlos André de Oliveira Câmara

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação – PROPES
Wander Miguel de Barros

Pró-Reitor de Extensão – PROEX
Marcus Vinicius Taques Arruda

Publicação do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

DIAGRAMAÇÃO
Moisés de Jesus

REVISÃO
Sandrine Robadey Huback

Avenida Sen. Filinto Müller, 953 
Bairro: Duque de Caxias - CEP: 78043-400

Telefone: (65) 3616-4100 - Cuiabá/MT



SUMÁRIO

Lançamento dos dados no Sistec ............................................................... 8

Setec realiza o lançamento dos dados na PNP ......................................... 8

Homologação dos dados na PNP ............................................................... 8

Construção de base de dados pelo  Forplan conforme PNP .................. 9

Extração da base de dados do Conif pela Reitoria do IFMT .................... 9

Forplan encaminha proposta 
orçamentária à  Setec ................................................................................... 9

MEC define fração do orçamento  
total da Educação para a Setec .................................................................10

Setec informa ao Conif e Forplan o valor da PLOA ................................11

Forplan disponibiliza  Matriz  Conif com o orçamento do IFMT ...........11

Reitoria do IFMT informa aos campi o montante  
de cada unidade..........................................................................................12

Os campi do IFMT definem os montantes em custeio  
e em investimento ......................................................................................12

Reitoria do IFMT compila os dados  por elemento  
de despesa e lança no Siop .......................................................................12

Ministério da Economia envia Ploa  ao Congresso Nacional ................12

Governo Federal sanciona a LOA ..............................................................13

Lista de abreviaturas 
Conif - Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica.
Forplan - Fórum de Planejamento e Administração.
IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
LOA - Lei Orçamentária Anual.
MEC - Ministério da Educação.
Ploa - Projeto de Lei Orçamentária Anual.
PNP - Plataforma Nilo Peçanha.
Setec - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação.
Siop - Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento.
Sistec - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica.



DETALHAMENTO DAS ETAPAS DO ORÇAMENTO DO IFMT



8 - Fluxo do Orçamento IFMT Fluxo do Orçamento IFMT - 9

Extração da base 
de dados do Conif 
pela Reitoria do 
IFMT

A Diretoria de Planejamento e Orça-
mento (Diplan/Proad) do IFMT realiza a 
extração da base construída pelo Forplan 
e encaminha aos campi. Essas unidades 
realizam a conferência dos dados deta-
lhados na etapa anterior. Após a análise, 
cada unidade informa à Diplan a presença 
ou não de divergências. A Diplan informa 
as divergências ao Forplan, que verifica a 
possibilidade de correção. Essa etapa evi-
dencia aos campi a importância do preen-
chimento correto dos dados no Sistec.

Forplan encaminha 
proposta 
orçamentária à  
Setec

Conforme a mensuração realizada pe-
los IFs dos gastos fixos de cada unidade, 
o  Forplan realiza ajustes nos valores to-
tais e formula a proposta orçamentária, a 

Construção de 
base de dados pelo  
Forplan conforme 
PNP

A base de dados construída pelo Fó-
rum de Planejamento e Administração 
(Forplan) é composta essencialmente pe-
los seguintes dados da PNP: alunos ma-
triculados por ciclo, categoria do campus, 
modalidade de ensino, área ou eixo do 
curso, tipo do curso, nome do curso, peso 
do curso, código do ciclo, nome do ciclo. 
Todas as variáveis que compõem a matriz 
estão detalhadas no Manual da Metodo-
logia da Matriz CONIF.

A lógica da composição da Matriz con-
sidera essencialmente as matrículas dos 
estudantes dos cursos de nível básico, 
médio, técnico, tecnológico, graduação, 
lato sensu, stricto sensu, cursos de for-
mação inicial e continuada (FIC) e cursos 
de educação a distância (EaD) por campus 
do IFMT. 

Não são consideradas, no cálculo do 
orçamento, as matrículas de alunos asso-
ciados a programas que recebem recur-
sos próprios e de cursos pagos.

construir a Plataforma Nilo Peçanha 
(PNP).

Setec realiza o 
lançamento dos 
dados na PNP

A Plataforma Nilo Peçanha 
(PNP), iniciada em 2017 pela Setec/MEC, 
destina-se à coleta, tratamento e publi-
cização de dados oficiais da Rede Fede-
ral de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica (Rede Federal). A PNP nasceu 
da necessidade da constituição de um 
banco de dados convergente com as ca-
racterísticas da educação profissional e 
tecnológica,  em que estivessem reunidas 
as informações necessárias para o moni-
toramento dos indicadores de gestão de-
finidos pela Setec/MEC em conjunto com 
os órgãos de controle. 

A plataforma apresenta informações 
sobre todas as unidades que compõem 
a Rede Federal, como cursos, corpo do-
cente, discente e técnico-administrativo, 
além de dados financeiros.  A PNP é cons-
truída pela Diretoria de Desenvolvimento 
da Rede (DDR) da Setec, a qual realiza, 
no exercício corrente, a extração dos da-
dos Sistec do exercício anterior. Ressal-
ta-se que esses dados ainda não são os 
orçamentários, mas sim relacionados às 
matrículas, e serão utilizados como base 
para a definição do montante orçamentá-
rio por outra equipe da Setec. Dados con-
solidados na PNP exercício anterior não 
são modificados mesmo que alterados no 
Sistec, e erros observados na validação da 
PNP não podem ser corrigidos no Sistec.

Homologação dos 
dados na PNP

A homologação de dados 
na PNP ocorre nas seguintes 

etapas:

Lançamento dos 
dados no Sistec

O Sistema Nacional de In-
formações da Educação Pro-

fissional e Tecnológica (Sistec) é um siste-
ma de registro, divulgação de dados e de 
validação de diplomas de cursos de nível 
médio da educação profissional e tecno-
lógica. A finalidade do Sistec é servir como 
mecanismo de registro e divulgação dos 
dados da educação profissional e tecnoló-
gica e de validação de diplomas de cursos 
de educação profissional técnica de nível 
médio. 

O Sistec foi instituído e implantado 
pelo Ministério da Educação (MEC) em 
2009 (Resolução CNE/CEB  3/2009), por 
intermédio da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica do Ministério 
da Educação (Setec/MEC). Por meio dele, 
as instituições de ensino ofertantes de 
educação profissional e tecnológica in-
serem, continuamente durante o ano, as 
informações sobre os cursos técnicos de 
nível médio e os cursos de qualificação 
profissional, incluindo matrícula, frequên-
cia, concluintes, entre outros dados, que 
subsidiam a formulação do montante or-
çamentário de cada unidade . 

O preenchimento dos dados no siste-
ma é uma obrigatoriedade para todas as  
instituições de ensino credenciadas para 
oferta de cursos de educação profissional 
e tecnológica (EPT), independentemente 
de sua dependência administrativa (públi-
ca ou privada), sistema de ensino (federal, 
estadual e municipal) e nível de autono-
mia. No IFMT, o registro acadêmico é de 
responsabilidade do campus, que deve 
inserir as informações no Sistec. Ressalta-
-se que o sistema não gera relatórios ge-
renciais, no entanto possibilita o acompa-
nhamento pelo campus e exige constante 
verificação para que reflitam a realidade 
do campus. 

Os dados do Sistec são utilizados para 

Etapa 1 Etapa 2

DDR/Setec/MEC realiza a extração dos 
dados do Sistec.

DDR/Setec/MEC abre o módulo de valida-
ção da PNP para conferência dos dados 
pelas unidades da Rede Federal.

Etapa 3 Etapa 4

DDR/Setec/MEC publica a versão teste da 
PNP para validação pela Setec.

DDR/Setec/MEC faz a publicação da 
versão definitiva da PNP.

1 2

3

4 5

6

https://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/b5/f6/b5f6fe96-2885-45ff-b0bb-a638943cd2cb/metodologia_da_matriz_conif_2020.pdf
https://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/b5/f6/b5f6fe96-2885-45ff-b0bb-a638943cd2cb/metodologia_da_matriz_conif_2020.pdf
https://plataformanilopecanha.mec.gov.br/
https://sistec.mec.gov.br/login/login
https://sistec.mec.gov.br/login/login
https://sistec.mec.gov.br/login/login
https://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb003_09.pdf
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ser encaminhada à  Setec, com a previsão 
do orçamento ideal para a Rede Federal, 
considerando o crescimento do número 
de matrículas e a variação do IPCA da pro-
posta do ano anterior. Tal metodologia 
vem sendo utilizada desde 2015.

MEC define fração 
do orçamento  
total da Educação 
para a Setec

Ação Descrição Produto / Meta 
física

20RG

Apoio ou execução de planos de reestruturação e 
modernização na Rede Federal de Educação Pro-
fissional, Científica e Tecnológica para a ampliação 
e melhoria da oferta de cursos e a redução da eva-
são, por meio da adequação e da modernização 
da estrutura física das instituições; da aquisição 
de imóveis, veículos, máquinas, equipamentos 
mobiliários e laboratórios; da locação de imóveis, 
veículos e máquinas necessários para a reestrutu-
ração; da execução de pequenas obras, incluindo 
reforma, construção, materiais e serviços; do aten-
dimento das necessidades de custeio inerentes ao 
processo de reestruturação, considerando a otimi-
zação das estruturas existentes e o equilíbrio da 
relação aluno/professor; e da modernização tec-
nológica de laboratórios, visando à implementa-
ção da pesquisa aplicada, ao ao desenvolvimento 
tecnológico e à à inovação.

Projeto  
viabilizado3 

3 A meta física “projetos viabilizados” corresponde ao número de projetos que foram postos em execução 
no que tange a reestruturação e modernização do Instituto.

7

8

Para o cálculo do orçamento a ser libe-
rado à Setec, o MEC estabelece um teto 
global de recursos para a Rede Federal 
em cada ação: Funcionamento das Insti-
tuições da Rede Federal (20RL), Assistên-
cia aos Estudantes da Rede Federal (2994) 
e Reestruturação e Modernização das Ins-
tituições da Rede Federal (20RG).

Conforme a descrição das ações orça-
mentárias no Siop, são objetivos e metas 
para essas ações:

Ação Descrição Produto / Meta 
física

20RL

Gestão administrativa, financeira e técnica;  desenvolvi-
mento de ações visando ao funcionamento dos cursos 
dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tec-
nológica, Centros Federais de Educação Profissional e 
Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais; 
manutenção de serviços terceirizados; pagamento de 
serviços públicos; manutenção de infraestrutura física 
por meio de reforma, adaptação, aquisição ou reposi-
ção de materiais, observados os limites da legislação vi-
gente; aquisição e/ou reposição de acervo bibliográfico 
e veículos; capacitação de servidores em temas e fer-
ramentas de uso geral; prestação de serviços à comu-
nidade; promoção de subsídios para estudos, análises, 
diagnósticos, pesquisas e publicações científicas; bem 
como demais atividades necessárias à gestão e admi-
nistração da unidade.

Aluno 
matriculado1 

2994

Fornecimento de alimentação, atendimento mé-
dico-odontológico, alojamento e transporte, entre 
outras iniciativas típicas de assistência estudantil, 
cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal 
e contribua para o acesso, permanência e bom de-
sempenho dos estudantes, incluindo pessoas com 
deficiência, dos Institutos Federais de Educação 
Profissional e Tecnológica, Centros Federais de 
Educação Profissional, Colégio Pedro II e Escolas 
Técnicas Vinculadas às Universidades Federais.

Aluno  
assistido2 

1 A meta física “aluno matriculado” corresponde ao número de matrículas a serem alcançadas durante o 
exercício financeiro. Essa meta física não será o quantitativo de alunos a serem matriculados no exercício, mas sim 

o quantitativo de matrículas mantidas pela ação durante o exercício.

2 A meta física “aluno assistido” corresponde ao número de alunos a serem assistidos durante o exercício 
financeiro.

Setec informa ao 
Conif e Forplan o 
valor da PLOA

Com o limite estabelecido pelo MEC e a 
participação da Setec, a definição do mon-
tante do orçamento para cada bloco é fei-
ta através de um modelo matemático, ela-
borado numa parceria entre o Conif e o  
Forplan, conforme o Decreto 7.313/2010. 
Essa estrutura de planejamento orçamen-
tário é denominada de Matriz CONIF.

A Matriz Orçamentária da Rede de En-
sino Profissional e Tecnológico de 2020 
foi composta  pelos seguintes blocos: Pré-
-Expansão, Expansão, Reitoria, Ensino a 
Distância, Assistência aos Estudantes, Ex-
tensão/Pesquisa/Inovação. E os parâme-
tros utilizados foram os dados extraídos 
do Sistec, consolidados e divulgados pela 
Plataforma Nilo Peçanha, o Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor Amplo Es-

pecial (IPCA), o Índice de Desenvolvimen-
to Humano (IDH), a categoria dos campi e 
o tipo e os pesos dos cursos.

A partir da construção da Matriz, o Co-
nif e o Forplan apresentam e discutem o 
método para distribuição dos valores com 
a Setec, que aprova e homologa antes da 
disponibilização para as Instituições de 
Ensino.

Forplan 
disponibiliza  
Matriz  Conif com o 
orçamento do IFMT

Conforme os critérios estabelecidos 
no item anterior, é disponibilizado para 
toda a Rede Federal, através do envio de 
planilhas para e-mail dos representantes 
de cada unidade, o orçamento do IFMT. 
Na planilha, estão destacados separada-

9

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7313.htm
https://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/b5/f6/b5f6fe96-2885-45ff-b0bb-a638943cd2cb/metodologia_da_matriz_conif_2020.pdf
https://proad.ifmt.edu.br/media/filer_public/b5/f6/b5f6fe96-2885-45ff-b0bb-a638943cd2cb/metodologia_da_matriz_conif_2020.pdf
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valores de todos os outros ministérios e 
secretarias. Com esses dados, elabora o 
Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) 
e encaminha ao Congresso Nacional. 

Governo Federal  
sanciona a LOA

Após apreciação e aprova-
ção pela Câmara e pelo Sena-

do, o governo federal sanciona a Lei Or-

res em capacitação e em investimento.
  Para arrecadação própria, como tra-

ta-se de montante menor, destina-se ge-
ralmente para aquisição de material de 
consumo e equipamentos, bem como 
manutenção de equipamentos. Sempre 
que possível, o recurso arrecadado é des-
tinado ao setor que proporcionou a arre-
cadação.Para ação 2994, de assistência 
estudantil, a execução é definida pela ges-
tão e comissão de assistência estudantil 
da unidade, conforme especificidade de 
cada campus. 

Os recursos geralmente são destina-
dos a auxílios e bolsas diretamente para 
alunos (como transporte, alimentação e 
moradia); gastos para aquisição de gêne-
ros alimentícios, material esportivo, uni-
formes, entre outras iniciativas típicas de 
assistência estudantil.

Reitoria do IFMT 
compila os dados  por 
elemento de despesa 
e lança no Siop

Com a definição realizada pelos campi, 
a Reitoria realiza a compilação dos dados 
e lança o montante do IFMT no Sistema 
Integrado de Planejamento e Orçamento 
(Siop), sistema informatizado que suporta 
os processos orçamentários do governo 
federal em tempo real.

Ministério da 
Economia envia 
Ploa  ao Congresso 
Nacional

O Ministério da Economia supervisio-
na a elaboração da Proposta Orçamen-
tária da União, compreendendo o orça-
mento fiscal e o da seguridade social. É o 
órgão  responsável pela consolidação dos 

10

11
12

13

14

mente os valores a serem destinados à 
Reitoria e a cada um dos campi. 

Reitoria do IFMT 
informa aos campi 
o montante de 
cada unidade

Com o conhecimento do valor de cada 
ação e de cada campi, os IFs, através dos 
campi e da Reitoria, são responsáveis por 
alocar os recursos por elemento de des-
pesa.

Os campi do 
IFMT definem 
os montantes 
em custeio e em 

investimento
Neste momento, cada campus, confor-

me o seu planejamento, define os valores 
destinados à manutenção da unidade, ou 
seja, o valor para custeio e para os investi-
mentos. Essas definições serão efetuadas 
conforme Orientação Técnica expedida 
pela Reitoria.Os campi recebem a planilha 
e, com base no seu planejamento anual, 
distribuem os valores da seguinte forma: 
Para ação 20RL, inicialmente são distribu-
ídos todos os gastos fixos (como serviços 
terceirizados, energia elétrica, etc.); em 
seguida, são distribuídos os valores para 
os demais itens de custeio, como manu-
tenção de infraestrutura física (reformas/
adaptações), despesas com pesquisa, ex-
tensão, internacionalização, publicação e 
com inovação tecnológica, bem como de-
mais atividades necessárias à gestão ad-
ministrativa e educacional (com base nos 
gastos de exercícios anteriores e de acor-
do com o planejamento para o próximo 
exercício); por último; definem-se os valo-

çamentária Anual (LOA).   É por meio da 
LOA que o orçamento é materializado, 
ou seja, ela é  o instrumento que permite 
ao governo estimar as receitas que serão 
arrecadadas ao longo do ano seguinte e 
fixar as despesas (os gastos) a serem re-
alizadas com tais recursos.  Os recursos 
são divididos em fontes: “recursos do te-
souro, recursos diretamente arrecadados 
ou próprios e recursos provenientes de 
contratos e convênios com organismos 
públicos e privados”.

https://www.siop.planejamento.gov.br/modulo/login/index.html#/
https://www.siop.planejamento.gov.br/modulo/login/index.html#/
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