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1. APRESENTAÇÃO

Objetiva-se com este manual apresentar a memória 
de cálculo da Proposta Orçamentária Anual (PLOA) 
do IFMT para o exercício de 2017.

1. Reitoria: responsável pela execução orçamentária 
e financeira das despesas com pessoal e benefícios 
de servidores ativos e inativos do IFMT, das despe-
sas da Reitoria, das despesas do Campus Avançado 
Diamantino, Lucas do Rio Verde, Sinop e demais em 
implantação. Em atividade desde 2010.

2. Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva: res-
ponsável pela execução orçamentária e financeira de 
suas despesas. Em atividade desde 1909.

3. Campus São Vicente: responsável pela execução 
orçamentária e financeira de suas despesas e dos Nú-
cleos Avançados Jaciara e Campo Verde. Em ativida-
de desde 1943.

4. Campus Cáceres – Olegário Baldo: responsável 
pela execução orçamentária e financeira de suas des-
pesas e do Núcleo Avançado Pantanal. Em atividade 
desde 1980.

5. Campus Bela Vista: responsável pela execução or-
çamentária e financeira de suas despesas. Em ativi-
dade desde 2010.

6. Campus Confresa: responsável pela execução or-
çamentária e financeira de suas despesas. Em ativi-
dade desde 2010.

7. Campus Pontes Lacerda – Fronteira Oeste: res-
ponsável pela execução orçamentária e financeira de 

suas despesas. Em atividade desde 2010.

8. Campus Juína: responsável pela execução orça-
mentária e financeira de suas despesas. Em atividade 
desde 2010.

9. Campus Campo Novo do Parecis: responsável 
pela execução orçamentária e financeira de suas des-
pesas e das despesas do Campus Avançado Tangará 
da Serra. Em atividade desde 2010.

10. Campus Rondonópolis: responsável pela execu-
ção orçamentária e financeira de suas despesas. Em 
atividade desde 2011.

11. Campus Barra do Garças: responsável pela exe-
cução orçamentária e financeira de suas despesas. 
Em atividade desde 2012.

12. Campus Sorriso: responsável pela execução or-
çamentária e financeira de suas despesas e das des-
pesas do Campus Avançado Guarantã do Norte. Em 
atividade desde 2013.

13. Campus Primavera do Leste: responsável pela 
execução orçamentária e financeira de suas despesas. 
Em atividade desde 2014.

14. Campus Várzea Grande: responsável pela execu-
ção orçamentária e financeira de suas despesas. Em 
atividade desde 2014.

15. Campus Alta Floresta: responsável pela execu-
ção orçamentária e financeira de suas despesas. Em 
atividade desde 2014.
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2. ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

O IFMT terá de Orçamento no Exercício de 2017 o 
valor total de R$ 75.516.566,00.

2.1. Cálculo do Orçamento 
Total do IFMT

O Orçamento Total do IFMT é a soma dos Orçamen-
tos disponíveis para os Campi, Reitoria, Propes e a 
Proex:

Unidade  Recurso 

Campus Cuiabá  R$ 9.670.270,00 

Campus Cáceres  R$ 5.461.958,00 

Campus São Vicente  R$ 7.621.048,00 

Campus Campo Novo  R$ 6.388.643,00 

Campus Juína  R$ 4.214.821,00 

Campus Bela Vista  R$ 3.754.222,00 

Campus Pontes e Lacerda  R$ 2.710.547,00 

Campus Confresa  R$ 5.081.065,00 

Campus Barra do Garças  R$ 2.210.227,00 

Campus Rondonópolis  R$ 2.032.633,00 

Campus Sorriso  R$ 2.610.104,00 

Campus Primavera do Leste  R$ 1.687.828,00 

Campus Várzea Grande  R$ 1.378.026,00 

Campus Alta Floresta  R$ 1.406.464,00 

Campus Tangara da Serra  R$ 839.519,00 

Campus Diamantino  R$ 657.405,00 

Campus Sinop  R$ 659.640,00 

Campus Lucas do Rio Verde  R$ 688.449,00 

Campus Guarantã do Norte  R$ 584.089,00 

Pró-reitoria de Pesquisa (PROPES)  R$ 765.562,00 

Pró-reitoria de Extensão (PROEX)  R$ 382.781,00 

Reitoria  R$ 12.985.435,00 

EAD  R$ 1.725.830,00 

Orçamento Total do IFMT  R$ 75.516.566,00 

2.2. Cálculo do Orçamento 
do Campus Cuiabá – 
Octayde Jorge da Silva 

O Orçamento Total do Campus Cuiabá – Octayde 
Jorge da Silva é resultante da soma dos recursos 
oriundos de arrecadação própria (receita auferida 
diretamente pelo Campus) e dos recursos providos 
pelo Tesouro Nacional (receitas auferidas majorita-
riamente através da atividade tributária da União).

O Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva apre-
senta duas fontes de arrecadação de receita própria: 
250 e 280. Constituem recursos gerados por receita 
própria na fonte 250 por exemplo: aluguéis oriundos 
de concessão onerosa de espaço, taxas com serviços 
educacionais diversos, entre outros. O Campus Cuia-
bá – Octayde Jorge da Silva é o único que possui 
receita própria na fonte 280, a qual refere-se a receita 
proveniente de aplicação financeira no Tesouro Na-
cional. Em momentos oportunos durante o exercício 
financeiro é realizada a estimativa da receita própria 
que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de 
investimento (Expansão física do campus, aquisição 
de equipamentos, veículos, etc.), conforme as finali-
dades constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como prio-
ridade frente a outras despesas, o orçamento de cus-
teio constitui montante significativamente maior que 
o orçamento de investimento. O recurso de custeio é 
provido pelo Tesouro Nacional através da Secreta-
ria de Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, 
cabe ao gestor do Campus determinar quanto do seu 
orçamento será destinado para o custeio do funcio-
namento da unidade e quanto será destinado para 
investimento, a este também cabe definir como será 
feita a divisão dos recursos de custeio entre as diver-
sas ações disponíveis (Funcionamento da Educação, 
Capacitação de Servidores, etc.).



8

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF). 

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 7.659.293,00 

Recurso do Tesouro (Capacitação 
de Servidores)  R$ 271.600,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 6.350,00 

Recurso do Tesouro (Outras 
Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 1.400.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 241.200,00 

Receita Própria (280)  R$ 91.827,00 

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 9.670.270,00 

2.3. Cálculo do Orçamento do Cam-

pus Cáceres – Olegário Baldo

O Orçamento Total do Campus Cáceres – Olegário 
Baldo é resultante da soma dos recursos oriundos 
de arrecadação própria (receita auferida diretamente 
pelo Campus) e dos recursos providos pelo Tesouro 
Nacional (receitas auferidas majoritariamente atra-
vés da atividade tributária da União).

O Campus Cáceres - Olegário Baldo apresenta uma 
fonte de arrecadação de receita própria: 250. Cons-
tituem recursos gerados por receita própria na fonte 
250 por exemplo: recebimento de taxa de ocupação 
referente servidores que residem em imóveis funcio-
nais, realização de venda de excedente de produção 
animal, oriunda do processo didático-pedagógico, 
taxas com serviços educacionais diversos, entre ou-
tros. Em momentos oportunos durante o exercício 
financeiro é realizada a estimativa da receita própria 
que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 

atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de 
investimento (Expansão física do campus, aquisição 
de equipamentos, veículos, etc.), conforme as finali-
dades constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como prio-
ridade frente a outras despesas, o orçamento de cus-
teio constitui montante significativamente maior que 
o orçamento de investimento. O recurso de custeio é 
provido pelo Tesouro Nacional através da Secreta-
ria de Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, 
cabe ao gestor do Campus determinar quanto do seu 
orçamento será destinado para o custeio do funcio-
namento da unidade e quanto será destinado para 
investimento, a este também cabe definir como será 
feita a divisão dos recursos de custeio entre as diver-
sas ações disponíveis (Funcionamento da Educação, 
Capacitação de Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 4.169.649,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 46.550,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 3.376,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 1.190.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 52.384,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$     5.461.959,00 
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2.4. Cálculo do Orçamento 
do Campus São Vicente

O Orçamento Total do Campus São Vicente é resul-
tante da soma dos recursos oriundos de arrecadação 
própria (receita auferida diretamente pelo Campus) e 
dos recursos providos pelo Tesouro Nacional (recei-
tas auferidas majoritariamente através da atividade 
tributária da união).

O Campus São Vicente apresenta uma fonte de arre-
cadação de receita própria: 250. Constituem recursos 
gerados por receita própria na fonte 250 por exem-
plo: aluguéis oriundos de concessão onerosa de espa-
ço, arrendamento das terras, realização de venda de 
excedente de produção animal, oriunda do processo 
didático-pedagógico, taxas com serviços educacio-
nais diversos, entre outros. Em momentos oportunos 
durante o exercício financeiro é realizada a estimati-
va da receita própria que será arrecadada no exercí-
cio seguinte.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de 
investimento (Expansão física do campus, aquisição 
de equipamentos, veículos, etc.), conforme as finali-
dades constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como prio-
ridade frente a outras despesas, o orçamento de cus-
teio constitui montante significativamente maior que 
o orçamento de investimento. O recurso de custeio é 
provido pelo Tesouro Nacional através da Secreta-
ria de Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, 
cabe ao gestor do Campus determinar quanto do seu 
orçamento será destinado para o custeio do funcio-
namento da unidade e quanto será destinado para 
investimento, a este também cabe definir como será 
feita a divisão dos recursos de custeio entre as diver-
sas ações disponíveis (Funcionamento da Educação, 
Capacitação de Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 5.154.136,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 100.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 4.207,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 1.650.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 712.705,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 7.621.048,00 

2.5. Cálculo do Orçamento do 
Campus Campo Novo do Parecis

O Orçamento Total do Campus Campo Novo do Pa-
recis é resultante da soma dos recursos oriundos de 
arrecadação própria (receita auferida diretamente 
pelo Campus) e dos recursos providos pelo Tesouro 
Nacional (receitas auferidas majoritariamente atra-
vés da atividade tributária da União).

O Campus Campo Novo do Parecis apresenta uma 
fonte de arrecadação de receita própria: 250. Cons-
tituem recursos gerados por receita própria na fonte 
250 por exemplo: aluguéis oriundos de concessão 
onerosa de espaço, realização de venda de excedente 
de produção animal, taxas com serviços educacio-
nais diversos, entre outros. Em momentos oportunos 
durante o exercício financeiro é realizada a estimati-
va da receita própria que será arrecadada no exercí-
cio corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de 
investimento (Expansão física do campus, aquisição 
de equipamentos, veículos, etc.), conforme as finali-
dades constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
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das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 4.789.548,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 10.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 3.843,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 1.100.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 485.252,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 6.388.643,00 

2.6. Cálculo do Orçamento do 
Campus Juína

O Orçamento Total do Campus Juína é resultante da 
soma dos recursos oriundos de arrecadação própria 
(receita auferida diretamente pelo Campus) e dos re-
cursos providos pelo Tesouro Nacional (receitas aufe-
ridas majoritariamente através da atividade tributária 
da União).

O Campus Juína apresenta uma fonte de arrecadação 
de receita própria: 250. Constituem recursos gerados 
por receita própria na fonte 250 por exemplo: alugu-
éis oriundos de concessão onerosa de espaço, realiza-
ção de venda de excedente de produção animal, taxas 
com serviços educacionais diversos, entre outros. Em 
momentos oportunos durante o exercício financeiro 
é realizada a estimativa da receita própria que será 
arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 2.923.680,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 100.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 2.421,00 

Continua...
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Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 1.100.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 88.720,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$     4.214.821,00 

2.7. Cálculo do Orçamento 
do Campus Bela Vista

O Orçamento Total do Campus Bela Vista é resultante 
da soma dos recursos oriundos de arrecadação própria 
(receita auferida diretamente pelo Campus) e dos re-
cursos providos pelo Tesouro Nacional (receitas aufe-
ridas majoritariamente através da atividade tributária 
da União).

O Campus Bela Vista apresenta uma fonte de arre-
cadação de receita própria: 250. Constituem recursos 
gerados por receita própria na fonte 250 por exem-
plo: aluguéis oriundos de concessão onerosa de espa-
ço, taxas com serviços educacionais diversos, entre 
outros. Em momentos oportunos durante o exercício 
financeiro é realizada a estimativa da receita própria 
que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 

Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 2.969.515,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 136.020,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 2.486,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 600.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 46.200,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 3.754.221,00 

2.8. Cálculo do Orçamento 
do Campus Pontes Lacerda 
– Fronteira Oeste

O Orçamento Total do Campus Pontes e Lacerda – 
Fronteira Oeste é resultante da soma dos recursos 
oriundos de arrecadação própria (receita auferida di-
retamente pelo Campus) e dos recursos providos pelo 
Tesouro Nacional (receitas auferidas majoritariamen-
te através da atividade tributária da União).

O Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste apre-
senta uma fonte de arrecadação de receita própria: 
250. Constituem recursos gerados por receita pró-
pria na fonte 250 por exemplo: aluguéis oriundos 
de concessão onerosa de espaço, taxas com serviços 
educacionais diversos, entre outros. Em momentos 
oportunos durante o exercício financeiro é realizada 
a estimativa da receita própria que será arrecadada no 
próximo exercício.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
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trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 2.319.184,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 43.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 1.891,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 335.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 11.472,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 2.710.547,00 

2.9. Cálculo do Orçamento 
do Campus Confresa

O Orçamento Total do Campus Confresa é resultante 
da soma dos recursos oriundos de arrecadação própria 
(receita auferida diretamente pelo Campus) e dos re-
cursos providos pelo Tesouro Nacional (receitas aufe-
ridas majoritariamente através da atividade tributária 
da União).

O Campus Confresa apresenta uma fonte de arreca-
dação de receita própria: 250. Constituem recursos 
gerados por receita própria na fonte 250 por exem-
plo: taxas com serviços educacionais diversos, entre 
outros. Em momentos oportunos durante o exercício 
financeiro é realizada a estimativa da receita própria 
que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
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bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 3.957.048,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 80.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 3.232,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -  

Assistência Estudantil  R$ 930.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 110.785,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 5.081.065,00 

2.10. Cálculo do Orçamento 
do Campus Barra do Garças

O Orçamento Total do Campus Barra do Garças é re-
sultante da soma dos recursos oriundos de arrecada-
ção própria (receita auferida diretamente pelo Cam-
pus) e dos recursos providos pelo Tesouro Nacional 
(receitas auferidas majoritariamente através da ativi-
dade tributária da União).

O Campus Barra do Garças apresenta uma fonte de 
arrecadação de receita própria: 250. Constituem re-
cursos gerados por receita própria na fonte 250 por 
exemplo: aluguéis oriundos de concessão onerosa de 
espaço, taxas com serviços educacionais diversos, en-
tre outros. Em momentos oportunos durante o exercí-
cio financeiro é realizada a estimativa da receita pró-
pria que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 

Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 1.881.009,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 40.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 1.538,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 280.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 7.680,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 2.210.227,00 

2.11. Cálculo do Orçamento 
do Campus Rondonópolis

O Orçamento Total do Campus Rondonópolis é resul-
tante da soma dos recursos oriundos de arrecadação 
própria (receita auferida diretamente pelo Campus) 
e dos recursos providos pelo Tesouro Nacional (re-
ceitas auferidas majoritariamente através da atividade 
tributária da União).

O Campus Rondonópolis apresenta uma fonte de arre-
cadação de receita própria: 250. Constituem recursos 
gerados por receita própria na fonte 250 por exem-
plo: aluguéis oriundos de concessão onerosa de espa-
ço, taxas com serviços educacionais diversos, entre 
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outros. Em momentos oportunos durante o exercício 
financeiro é realizada a estimativa da receita própria 
que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 1.676.097,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 42.500,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 1.376,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 300.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 12.660,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Continua...

Tipo de Recurso  Recurso 

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 2.032.633,00 

2.12. Cálculo do Orçamento 
do Campus Sorriso

O Orçamento Total do Campus Sorriso é resultante da 
soma dos recursos oriundos de arrecadação própria 
(receita auferida diretamente pelo Campus) e dos re-
cursos providos pelo Tesouro Nacional (receitas aufe-
ridas majoritariamente através da atividade tributária 
da União).

O Campus Sorriso apresenta uma fonte de arrecada-
ção de receita própria: 250. Constituem recursos ge-
rados por receita própria na fonte 250 por exemplo: 
aluguéis oriundos de concessão onerosa de espaço, 
taxas com serviços educacionais diversos, entre ou-
tros. Em momentos oportunos durante o exercício fi-
nanceiro é realizada a estimativa da receita própria 
que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
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de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 2.192.166,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 79.600,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 1.819,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 310.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 26.520,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 2.610.105,00 

2.13. Cálculo do Orçamento do 
Campus Primavera do Leste

O Orçamento Total do Campus Primavera do Leste é 
resultante da soma dos recursos oriundos de arrecada-
ção própria (receita auferida diretamente pelo Cam-
pus) e dos recursos providos pelo Tesouro Nacional 
(receitas auferidas majoritariamente através da ativi-
dade tributária da União).

O Campus Primavera do Leste apresenta uma fonte 
de arrecadação de receita própria: 250. Constituem 
recursos gerados por receita própria na fonte 250 por 
exemplo: aluguéis oriundos de concessão onerosa de 
espaço, taxas com serviços educacionais diversos, en-
tre outros. Em momentos oportunos durante o exercí-
cio financeiro é realizada a estimativa da receita pró-
pria que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de 
investimento (Expansão física do campus, aquisição 
de equipamentos, veículos, etc.), conforme as finali-
dades constantes no seu planejamento interno. manu-
tenção do funcionamento das atividades do Campus 

apresenta-se como prioridade frente a outras despe-
sas, o orçamento de custeio constitui montante sig-
nificativamente maior que o orçamento de investi-
mento. O recurso de custeio é provido pelo Tesouro 
Nacional através da Secretaria de Orçamento Federal 
(SOF). Da mesma forma, cabe ao gestor do Campus 
determinar quanto do seu orçamento será destinado 
para o custeio do funcionamento da unidade e quanto 
será destinado para investimento, a este também cabe 
definir como

Considerando que a será feita a divisão dos recursos 
de custeio entre as diversas ações disponíveis (Fun-
cionamento da Educação, Capacitação de Servidores, 
etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ .379.092,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 40.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 1.136,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 240.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 27.600,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 1.687.828,00 

2.14. Cálculo do Orçamento 
do Campus Várzea Grande

O Orçamento Total do Campus Várzea Grande é re-
sultante da soma dos recursos oriundos de arrecada-
ção própria (receita auferida diretamente pelo Cam-
pus) e dos recursos providos pelo Tesouro Nacional 
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(receitas auferidas majoritariamente através da ativi-
dade tributária da União).

O Campus Várzea Grande apresenta uma fonte de 
arrecadação de receita própria: 250. Constituem re-
cursos gerados por receita própria na fonte 250 por 
exemplo: aluguéis oriundos de concessão onerosa de 
espaço, taxas com serviços educacionais diversos, en-
tre outros. Em momentos oportunos durante o exercí-
cio financeiro é realizada a estimativa da receita pró-
pria que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 1.101.766,00 

Continua...

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 50.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 922,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 220.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 5.338,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 1.378.026,00 

2.15. Cálculo do Orçamento 
do Campus Alta Floresta

O Orçamento Total do Campus Alta Floresta é resul-
tante da soma dos recursos oriundos de arrecadação 
própria (receita auferida diretamente pelo Campus) 
e dos recursos providos pelo Tesouro Nacional (re-
ceitas auferidas majoritariamente através da atividade 
tributária da União).

O Campus Alta Floresta apresenta uma fonte de arre-
cadação de receita própria: 250. Constituem recursos 
gerados por receita própria na fonte 250 por exem-
plo: aluguéis oriundos de concessão onerosa de espa-
ço, taxas com serviços educacionais diversos, entre 
outros. Em momentos oportunos durante o exercício 
financeiro é realizada a estimativa da receita própria 
que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
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a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 1.115.155,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 20.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 909,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  

Assistência Estudantil  R$ 250.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 20.400,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 1.406.464,00 

2.16. Cálculo do Orçamento do 
Campus Avançado Diamantino

O Orçamento Total do Campus Avançado Diamanti-
no é resultante da soma dos recursos oriundos de ar-
recadação própria (receita auferida diretamente pelo 
Campus) e dos recursos providos pelo Tesouro Na-
cional (receitas auferidas majoritariamente através da 
atividade tributária da União).

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 554.959,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 2.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 446,00 

Recurso do Tesouro (Outras 
Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 100.000,00 

Receita Própria (250)  R$ -   

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$  -   

Total Orçamento Campus  R$ 657.405,00 

2.17. Cálculo do Orçamento 
do Campus Avançado 
Tangará da Serra

O Orçamento Total do Campus Avançado Tangará 
da Serra é resultante da soma dos recursos oriundos 
de arrecadação própria (receita auferida diretamente 
pelo Campus) e dos recursos providos pelo Tesouro 
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Nacional (receitas auferidas majoritariamente através 
da atividade tributária da União).

O Campus Tangará da Serra apresenta uma fonte de 
arrecadação de receita própria: 250. Constituem re-
cursos gerados por receita própria na fonte 250 por 
exemplo: aluguéis oriundos de concessão onerosa de 
espaço, taxas com serviços educacionais diversos, en-
tre outros. Em momentos oportunos durante o exercí-
cio financeiro é realizada a estimativa da receita pró-
pria que será arrecadada no exercício corrente.

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 699.956,00 

Continua...

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 3.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 563,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 30.000,00 

Receita Própria (250)  R$ 6.000,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 839.519,00 

2.18. Cálculo do Orçamento 
do Campus Avançado 
Lucas do Rio Verde

O Orçamento Total do Campus Avançado Lucas do 
Rio Verde é resultante da soma dos recursos oriundos 
de arrecadação própria (receita auferida diretamente 
pelo Campus) e dos recursos providos pelo Tesouro 
Nacional (receitas auferidas majoritariamente através 
da atividade tributária da União).

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
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Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 562.970,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 35.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 479,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 90.000,00 

Receita Própria (250)  R$ -   

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 688.449,00 

2.19. Cálculo do Orçamento 
do Campus Avançado Sinop

O Orçamento Total do Campus Avançado Sinop é re-
sultante da soma dos recursos oriundos de arrecada-
ção própria (receita auferida diretamente pelo Cam-
pus) e dos recursos providos pelo Tesouro Nacional 
(receitas auferidas majoritariamente através da ativi-
dade tributária da União).

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-

to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$         554.184,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$           15.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 456,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 90.000,00 

Receita Própria (250)  R$ -   

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 659.640,00 

2.20. Cálculo do Orçamento 
do Campus Avançado 
Guarantã do Norte

O Orçamento Total do Campus Avançado Guarantã 
do Norte é resultante da soma dos recursos oriundos 
de arrecadação própria (receita auferida diretamente 
pelo Campus) e dos recursos providos pelo Tesouro 
Nacional (receitas auferidas majoritariamente através 
da atividade tributária da União).

Anualmente, no momento reservado para a cons-
trução da matriz orçamentária, o gestor do Campus 
realiza a divisão do montante orçamentário entre 
atividades de custeio (despesas com água e energia 
elétrica, serviços terceirizados, etc.) e atividade de in-
vestimento (Expansão física do campus, aquisição de 
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equipamentos, veículos, etc.), conforme as finalida-
des constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor do Campus determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio do 
Campus, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

Dentro do orçamento do Campus há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 498.678,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 15.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 411,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ -   

Assistência Estudantil  R$ 70.000,00 

Receita Própria (250)  R$ -   

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ -   

Total Orçamento Campus  R$ 584.089,00 

2.21. Cálculo do Orçamento da 
Pró-reitoria de Extensão (Proex)

Na proposta orçamentária tem um Orçamento espe-
cífico para a Pró-reitoria de Extensão que é definido 

pela Matriz CONIF, para incentivar a Extensão.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 382.781,00 

Total Orçamento Campus  R$ 382.781,00 

2.22. Cálculo do Orçamento da 
Pró-reitoria de Pesquisa (Propes)

Na proposta orçamentária tem um Orçamento espe-
cífico para a Pró-reitoria de Extensão que é definido 
pela Matriz CONIF, para incentivar a Extensão.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 765.562,00 

Total Orçamento Campus  R$ 765.562,00 

2.23. Cálculo do Orçamento 
da Reitoria

O Orçamento Total da Reitoria é resultante da soma 
dos recursos oriundos de arrecadação própria (recei-
ta auferida diretamente pelo Campus) e dos recursos 
providos pelo Tesouro Nacional (receitas auferidas 
majoritariamente através da atividade tributária da 
União Estado).

A Reitoria apresenta uma fonte de arrecadação de re-
ceita própria: 250. Constituem recursos gerados por 
receita própria na fonte 250 por exemplo: inscrições 
processos seletivos e concurso, entre outros. Em mo-
mentos oportunos durante o exercício financeiro é 
realizada a estimativa da receita própria que será arre-
cadada no próximo exercício.

Anualmente, no momento reservado para a constru-
ção da matriz orçamentária, o gestor da Reitoria reali-
za a divisão do montante orçamentário entre ativida-
des de custeio (despesas com água e energia elétrica, 
serviços terceirizados, aluguel, etc.) e atividade de 
investimento (Expansão física dos campi, aquisição 
de equipamentos, veículos, etc.), conforme as finali-
dades constantes no seu planejamento interno. 

Considerando que a manutenção do funcionamento 
das atividades do Campus apresenta-se como priori-
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dade frente a outras despesas, o orçamento de custeio 
constitui montante significativamente maior que o or-
çamento de investimento. O recurso de custeio é pro-
vido pelo Tesouro Nacional através da Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF). Da mesma forma, cabe ao 
gestor da Reitoria determinar quanto do seu orçamen-
to será destinado para o custeio do funcionamento da 
unidade e quanto será destinado para investimento, 
a este também cabe definir como será feita a divisão 
dos recursos de custeio entre as diversas ações dispo-
níveis (Funcionamento da Educação, Capacitação de 
Servidores, etc.).

Cabe destacar que, sobre o orçamento de custeio da 
Reitoria, é descontado o percentual de 0,08% a título 
de contribuição para a manutenção das atividades do 
Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal 
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
(CONIF).

A Reitoria tem o orçamento de Investimento para Ex-
pansão dos Campi, onde é distribuído para constru-
ções, reformas, aquisições de móveis, equipamentos 
em geral, etc.

Dentro do orçamento da Reitoria há recursos que são 
destinados especificamente para as atividades de As-
sistência Estudantil (Ação 2994). Tais recursos tam-
bém são providos pelo Tesouro Nacional.

Tipo de Recurso  Recurso 

Recurso do Tesouro 
(Funcionamento da educação)  R$ 3.199.335,00 

Recurso do Tesouro 
(Capacitação de Servidores)  R$ 870.000,00 

Recurso do Tesouro (Conif)  R$ 5.567,00 

Recurso do Tesouro 
(Outras Contribuições)  R$ 10.000,00 

Assistência Estudantil  R$ 3.603.703,00 

Receita Própria (250)  R$ 2.370.000,00 

Receita Própria (280)  R$ -   

Expansão  R$ 2.926.829,00 

Total Orçamento Campus  R$ 12.985.434,00 
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3. METODOLOGIA DE CÁLCULO DO ORÇAMENTO DA 
AÇÃO 20RL

A Metodologia de cálculos para elaboração da Ma-
triz 2017 está em consonância com a sistematização 
elaborada Fórum de Planejamento e Administração 
(FORPLAN) do Conselho Nacional das instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica (CONIF).

A composição da matriz 2017 utilizou-se de dados 
referentes ao segundo semestre letivo de 2015 e pri-
meiro semestre letivo de 2016. Com base nos dados 
estruturados existentes e de dados construídos através 
da base de dados do Sistema Nacional de Informa-
ções da Educação Profissional e Tecnológica (SIS-
TEC), foram calculados outros dados essenciais para 
a composição da Matriz.

A seguir são descritos os dados e fórmulas de cálculo 
utilizadas. 

Dados Estruturados extraídos do SISTEC: 

Alunos MATRICULADOS por CICLO destacando 
os seguintes itens: 

UF do Instituto 

Município do Campus 

Nome do Instituto – Nome do Campus 

Categoria do Campus - Enquadramento do Campus: 
Pré-expansão, Expansão, Expansão Agrícola (dados 
pré-existentes e dados da portaria 378/2016 do MEC) 

Modalidade de Ensino (Presencial ou distância) 

Área ou Eixo do Curso 

Tipo do Curso (nível – tipo de curso) PROEJA (SIM 
ou NÃO) 

Nome do Curso 

Peso do Curso (baseado em levantamento efetuado 
pela Comissão de Orçamento) 

Curso de Agropecuária - SIM ou NÃO (baseado em 

levantamento efetuado pela Comissão de Orçamento) 

Código do Ciclo Nome do Ciclo 

Financiamento Externo (SIM ou NÃO) 

Data Inicial do Período Analisado 

Data Final do Período Analisado 

Data do Início do Ciclo 

Data do Fim do Ciclo 

Carga Horária do Ciclo 

Número de Vagas Ofertadas por Ciclo (ou matrículas 
iniciais) 

Número de Matrículas Ativas no Período Analisado 

Número de Matrículas de Alunos que Concluíram o 
Curso (Formados) 

Número de Alunos RIP (este dado foi desconsiderado 
da extração dos dados SISTEC por uma questão de 
inconsistência, assim este foi um dado levantado di-
retamente junto as Instituições da Rede). 

Dados calculados com base no SISTEC: 

Passo a Passo da Equalização, Ponderação, e Bonifi-
cação das Matrículas Base até as Matrículas Totais: 

Equalização: Equiparar todos os ciclos ofertados de 
acordo com suas respectivas cargas horárias em re-
lação à carga horária padrão de 800 hs anuais e dias 
ativos do ciclo no período analisado. 

1º Passo: Cálculo dos dias totais do ciclo: 

QDTC = (DPFC - DIC) + 1 

Onde: 

QDTC = Dias totais do Ciclo 
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DPFC = Data prevista do fim do ciclo 

DIC = Data do Início do Ciclo 

2º Passo: Cálculo da Carga Horária Média Diária:

CHMD = CHC ÷ DTC 

Onde: 

CHMD = Carga Horária Média Diária

CHC = Carga Horária do Ciclo 

DTC = Dias totais do Ciclo 

3º Passo: Cálculo da Carga Horária Anualizada:

Se o Ciclo tem duração maior que 365 dias: 

CHA = CHMD x 365 

Onde: 

CHA = Carga Horária Anualizada 

CHMD = Carga Horária Média Diária 

Se o ciclo tem duração menor ou igual 365 dias: 

CHA = CHC 

Onde: 

CHA = Carga Horária Anualizada 

CHC = Carga Horária do Ciclo 

4º Passo: Cálculo do Fator de Equalização de Car-
ga Horária: 

Se o Ciclo tem duração maior que 365 dias: 

FECH = CHA ÷ 800 

Onde: 

FECH = Fator de Equalização de Carga Horária 

CHA = Carga Horária Anualizada 

Se o curso tem duração menor ou igual 365 dias: 

FE = CHC ÷ 800 

Onde: 

FE = Fator de Equalização 

CHC = Carga Horária do Ciclo 

5º Passo: Cálculo de Dias Ativos do ciclo no Perío-
do Analisado: 

a) Ciclos que começaram antes do início do período 
analisado e finalizaram depois do término do período 
analisado (Ciclo com duração integral em relação ao 
período analisado):

DACP = (DFPA – DIPA) + 1 

Onde: 

DACP = Dias Ativos do Ciclo no Período 

DFPA = Data do Final do Período Analisado 

DIPA = Data do Início do Período Analisado 

b) Ciclos que começaram depois do início e termina-
ram depois do final do período analisado (Ciclos com 
duração parcial em relação ao período analisado): 

DACP = (DFPA – DIC) + 1 

Onde: 

DACP = Dias Ativos do Ciclo no Período 

DFPA = Data do Final do Período Analisado 

DIC = Data de Início do Ciclo 

c) Ciclos que começam antes do início do período 
analisado e terminaram antes do final do período ana-
lisado (Ciclos com duração parcial em relação ao pe-
ríodo analisado):

DACP = (DFC – DIPA) + 1 

Onde: 

DACP = Dias Ativos do Ciclo no Período 

DFC = Data do Final do Ciclo 
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DIPA = Data de Início do Período Analisado 

d) Cursos que começaram depois do início do perío-
do analisado e terminaram antes do final do período 
analisado (Cursos com duração parcial em relação ao 
período analisado):

DACP = (DFC – DIC) + 1 

Onde: 

DACP = Dias Ativos do Ciclo no Período 

DFC = Data do Final do Ciclo 

DIC = Data de Início do Ciclo 

e) Cursos que começaram antes do início do perío-
do analisado e terminaram antes do início do período 
analisado (Cursos que terminaram antes de iniciar o 
período analisado, mas que ainda tem alunos matricu-
lados no ciclo): 

DACP = ((DFPA – DIPA) + 1) ÷ 2 

Onde: 

DACP = Dias Ativos do Ciclo no Período 

DFPA = Data do Final do Período Analisado 

DIPA = Data de Início do Período Analisado 

Obs.: Nestes casos é impossível calcular os dias ati-
vos no ciclo, pois todos os alunos deveriam ter se 
formado. Consideramos, então, uma média de dias 
ativos igual à metade do número de dias do período 
16 analisado. 

6º Passo: Cálculo do Fator de Equalização de Dias 
Ativos: 

FEDA = DACP ÷ ((DFPA – DIPA) + 1) 

Onde: 

FEDA = Fator de Equalização de Dias Ativos 

DACP = Dias Ativos do Ciclo no Período 

DFPA = Data do Final do Período Analisado 

DIPA = Data de Início do Período Analisado 

7º Passo: Cálculo do Fator de Equalização de Car-
ga Horária e Dias Ativos:

FECHDA = FECH x FEDA 

Onde: 

FECHDA = Fator de Equalização de Carga Horária e 
Dias Ativos 

FECH = Fator de Equalização de Carga Horária 

FEDA = Fator de Equalização de Dias Ativos 

8º Passo: Cálculo das Matrículas Equalizadas por 
Carga Horária e Dias Ativos: 

MECHDA = FECHDA x MAPA 

Onde: 

MECHDA = Matrículas Equalizadas por Carga Horá-
ria e Dias Ativos 

FECHDA = Fator de Equalização de Carga Horária e 
Dias Ativos 

MAPA = Matrículas Ativas no Período Analisado. 

Porém, se a data prevista para o término do ciclo é 
anterior ao início do período analisado, todos os alu-
nos ainda ativos já deveriam ter se formado. Portanto, 
para que se insira um fator qualitativo na Matriz, os 
alunos que já deveriam ter se formado até 3 anos de-
pois do término dos seus ciclos serão considerados 
e os que já deveriam ter se formado e estão ativos a 
mais de 3 anos do término dos seus ciclos NÃO serão 
mais considerados. Nestes casos utiliza-se também a 
fórmula abaixo: 

17 MECHDA = FECHDA x MAPA x 50% 

Onde: 

MECHDA = Matrículas Equalizadas por Carga Horá-
ria e Dias Ativos 

FECHDA = Fator de Equalização de Carga Horária e 
Dias Ativos 

MAPA = Matrículas Ativas no Período Analisado 

Ponderação: Aplicar os pesos atribuídos a cada cur-
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so sobre as matrículas equalizadas. 

OBSERVAÇÃO: nesta Matriz 2017, por falha na 
implantação do sistema, este desconto de 50% para 
alunos que não terminaram o ciclo em até três anos, 
não foi efetuado. Estes alunos contaram integralmen-
te. Esta falha será corrigida para a próxima Matriz. 

9º Passo: Cálculo das Matrículas Ponderadas:

wMP = MECHDA x PC 

Onde: 

MP = Matrículas Ponderadas 

MECHDA = Matrículas Equalizadas por Carga Horá-
ria e Dias Ativos 

PC = Peso do Curso 

Bonificação: Acréscimo para cursos da área de agro-
pecuária devido à necessidade de manutenção em 
condições de fazenda. 

10º Passo: Cálculo do Bônus para Cursos de Agro-
pecuária: 

BA = MPAGRO x 50% 

Onde: 

BA = Bônus de Curso de Agropecuária 

MPAGRO = Matrículas Ponderadas dos cursos de 
agropecuária 

Totalização: Cálculo das Matrículas Totalizadas fi-
nais que será considerada a fração de cada ciclo em 
relação à rede EPT. 

11º Passo: Cálculo das Matrículas Totais:

MT = MP + BA 

Onde: 

MT = Matrículas Totais 

MP = Matrículas Ponderadas 

BA = Bônus Agropecuária 

3.1. Cálculo do Orçamento da 
Educação à Distância (EAD)

O Orçamento da EAD é referente à quantidade de alu-
nos de turmas da modalidade à Distância (Tab 00)

Quantidade de alunos 
nos cursos a Distância

Matrículas Totais dos 
cursos a Distância

Unidade de Ensino
Categoria 

do 
Campus

IDH 2015/02 2016/01 QEAD 
Média 2015/02 2016/01 MTD 

Média

CAMPUS ALTA FLORESTA E 0,714 137 144 140,5 2,7589 133,9019 68,3

CAMPUS CACERES P 0,708 236 221 228,5 17,2343 191,1571 104,2

CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS P 0,734 553 245 399 93,205 183,5297 138,4

CAMPUS CONFRESA P 0,668 243 240 241,5 24,1937 211,6054 117,9

CAMPUS CUIABA P 0,785 1939 1964 1951,5 2680,8323 3465,4134 3073,1

CAMPUS BELA VISTA P 0,785 710 703 706,5 1380,2436 1213,6592 1297

CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO ECA 0,718 0 0 0 0 0 0

CAMPUS JUINA P 0,716 376 380 378 37,3237 291,2896 164,3

CAMPUS PONTES E LACERDA P 0,703 106 111 108,5 2,2581 110,4536 56,4

CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE E 0,752 171 172 171,5 3,6464 168,5714 86,1

CAMPUS RONDONOPOLIS P 0,755 298 297 297,5 14,1978 252,43 133,3

CAMPUS SAO VICENTE P 0,656 235 210 222,5 51,9881 46,9664 49,5

CAMPUS AVANCADO SINOP ECA 0,754 0 0 0 0 0 0

CAMPUS SORRISO P 0,744 1303 564 933,5 248,5328 379,2507 313,9

CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA ECA 0,729 63 63 63 1,3146 60,4718 30,9

CAMPUS VARZEA GRANDE E 0,734 0 0 0 0 0 0

Continua...
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Quantidade de alunos 
nos cursos a Distância

Matrículas Totais dos 
cursos a Distância

Unidade de Ensino
Categoria 

do 
Campus

IDH 2015/02 2016/01 QEAD 
Média 2015/02 2016/01 MTD 

Média

CAMPUS BARRA DO GARCAS P 0,748 323 325 324 29,8101 245,0441 137,4

CAMPUS LUCAS DO RIO VERDE ECA 0,703 0 0 0 0 0 0

CAMPUS GUARANTA DO NORTE ECA 0,768 0 0 0 0 0 0
TOTAL: 6693 5639 6166 4587,5394 6953,7443 5770,7

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
a Distância que o campus informou no sistema SIS-
TEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais:
Matrículas totais 

de 2015/2 + Matrículas 
totais de 2016/1 / 2 = Matrículas 

Totais 

4.587,5394 + 6.953,7443 / 2 = 5.770,6419

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas: 

Matrículas 
Totais /

Soma das 
Matrículas Totais 

de toda a rede
= Fração

5.770,6419 / 190.615,7827 = 0,03027368337

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento EAD é realizar a multiplicação da Fração 
das Matrículas (encontrada na operação anterior) 
pelo valor do orçamento definido pela SETEC para 
toda a Rede Federal de Educação Tecnológica. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para 
toda Rede será de R$ 48.925.441,78. Sendo assim, 
para encontrarmos o valor distribuído pela fração do 
orçamento EAD basta multiplicar esse valor pela fra-
ção encontrada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir 
para todos 

os campi que 
tem EaD

* Fração =
Recurso calculado 
pelas Matrículas 

Totais

R$ 48.925.441,78 * 0,03027368337 = R$ 1.481.154

Para encontrarmos o valor total do orçamento EAD 
de 2017, está faltando o valor distribuído Linear, fi-
cou definido que o valor da Matriz a ser distribuído 
Linear para toda Rede será de R$ 10.031.724. Sendo 
assim, para encontrarmos o valor distribuído Linear 
do orçamento EAD basta dividir o valor total pela 
quantidade de IF:

Valor para Dividir 
Entre a Rede / Qtde de Campus 

na Rede =
Recurso 

Linear por 
Campus

10.031.724 / 41 = 244.676

Valor Total do Orçamento

Tipo de Recurso Recurso 
Recurso do Tesouro 

(Funcionamento da educação) R$ 1.481.154,00 

Pesquisa – Linear por Instituto R$ 244.676,00 

Total Orçamento Campus R$ 1.725.830,00 

3.2. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro - Campus Cuiabá 
– Octayde Jorge da Silva

O principal componente na determinação do montan-

https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/orcamento-ifmt-2017/
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te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 

para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
CUIABA P 0,785 4003 4436 4.219,5 7502,561 6958,0791 7230,3 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou-
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

7.502,5610 + 6.958,0791 / 2 = 7.230,3200

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

7.230,3200 / 1.128.824,96 = 0,006405173818

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 

realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do orça-
mento padrão previamente definido pela SETEC para 
os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-
dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus Cuiabá 
– Octayde Jorge da Silva é classificado como Pré-
-expansão (campus com mais de cinco anos), para 
encontrarmos o valor total do orçamento da unidade 
para a Ação de Funcionamento da Educação e Capa-
citação basta multiplicar esse valor pela fração encon-
trada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado pelas 

Matrículas 
Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,006405173818 = R$ 7.937.243

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus 
Pré-expansão R$ 7.937.243

Recursos do Tesouro R$ 7.937.243

3.3. Cálculo dos Recursos 
do Tesouro - Campus 
Cáceres – Olegário Baldo

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/orcamento-ifmt-2017/
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Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-

tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do 

Campus
 IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
CACERES P 0,708 964 1206 1.085,0 3797,9846 3889,5403 3843,8 135 171 153

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

3.797,9846 + 3.889,5403 / 2 = 3.843,7625

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

3.843,7625 / 1.128.824,96 = 0,003405100527

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 

(encontrada na operação anterior) pelo valor do orça-
mento padrão previamente definido pela SETEC para 
os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-
dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus Cáceres 
– Olegário Baldo é classificado como Pré-expansão 
(campus com mais de cinco anos), para encontrarmos 
o valor total do orçamento da unidade para a Ação 
de Funcionamento da Educação e Capacitação basta 
multiplicar esse valor pela fração encontrada anterior-
mente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,003405100527 = R$ 4.219.575

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus 
Pré-expansão R$ 4.219.575

Recursos do Tesouro R$ 4.219.575

3.4. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro - Campus São Vicente

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 

https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/orcamento-ifmt-2017/
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para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 

cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do 

Campus
IDH 2015/02 2016/01 QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01 QEAD 

Média

CAMPUS 
SAO 

VICENTE
P 0,656 1233 1536 1.384,5 4686,5862 4893,4412 4790 211 287 249

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

4.686,5862 + 4.893,4412 / 2 = 4.790,0137

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

4.790,0137 / 1.128.824,96 = 0,004243362691

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do orça-

mento padrão previamente definido pela SETEC para 
os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-
dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus São Vi-
cente é classificado como Pré-expansão (campus com 
mais de cinco anos), para encontrarmos o valor total 
do orçamento da unidade para a Ação de Funciona-
mento da Educação e Capacitação basta multiplicar 
esse valor pela fração encontrada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,004243362691 = R$ 5.258.343

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 5.258.343

Recursos do Tesouro R$ 5.258.343

3.5. Cálculo dos Recursos 
do Tesouro - Campus 
Campo Novo do Parecis

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
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tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 

apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do 

Campus
 IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
CAMPO 

NOVO DO 
PARECIS

P 0,734 1003 1255 1.129,0 4352,4845 4398,6781 4375,6 119 103 111

O conceito de Matrícula Total é baseado no número 
de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

4.352,4845 + 4.398,6781 / 2 = 4.375,5813

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas 

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

4.375,5813 / 1.128.824,96 = 0,003876226584

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do or-

çamento padrão previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-
dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus Campo 
Novo do Parecis é classificado como Pré-expansão 
(campus com mais de cinco anos), para encontrar-
mos o valor total do orçamento da unidade para a 
Ação de Funcionamento da Educação e Capacitação 
basta multiplicar esse valor pela fração encontrada 
anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir 
para todos os 
campus Pré-

expansão

* Fração =

Recurso 
calculado pelas 

Matrículas 
Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,003876226584 = R$ 4.803.391

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 4.803.391

Recursos do Tesouro R$ 4.803.391

3.6. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro - Campus Juína

O principal componente na determinação do mon-
tante orçamentário de um campus na matriz orça-
mentária é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
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cálculo das matrículas totais são utilizados os dados apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
JUINA P 0,716 757 943 850,0 2977,414 2535,7542 2756,6 155 142 148,5

O conceito de Matrícula Total é baseado no número 
de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas 
totais de 

2015/2
+ Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

2.977,4140 + 2.535,7542 / 2 = 2.756,5841

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

2.756,5841 / 1.128.824,96 = 0,002441994294

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do or-
çamento padrão previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-
dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus Juína é 
classificado como Pré-expansão (campus com mais 
de cinco anos), para encontrarmos o valor total do 
orçamento da unidade para a Ação de Funcionamen-
to da Educação e Capacitação basta multiplicar esse 
valor pela fração encontrada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,002441994294 = R$ 3.026.101

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 3.026.101

Recursos do Tesouro R$ 3.026.101

3.7. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro - Campus Bela Vista

O principal componente na determinação do mon-
tante orçamentário de um campus na matriz orça-
mentária é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.
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      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
BELA VISTA P 0,785 1278 1455 1.366,5 2769,9785 2892,4374 2831,2 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no número 
de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 +

Matrículas 
totais de 

2016/1
/ 2 = Matrículas Totais 

2.769,9785 + 2.892,4374 / 2 = 2.831,2080

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

2.831,2080 / 1.128.824,96 = 0,002508101843

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do or-
çamento padrão previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Ma-
triz para todos os campi Pré-expansão será de R$ 

1.248.600.032. Sendo assim, tendo em vista que o 
Campus Bela Vista é classificado como Pré-expan-
são (campus com mais de cinco anos), para encon-
trarmos o valor total do orçamento da unidade para a 
Ação de Funcionamento da Educação e Capacitação 
basta multiplicar esse valor pela fração encontrada 
anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,002508101843 = R$ 
3.108.021

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 3.108.021

Recursos do Tesouro R$ 3.108.021

3.8. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Pontes 
Lacerda – Fronteira Oeste

O principal componente na determinação do mon-
tante orçamentário de um campus na matriz orça-
mentária é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/orcamento-ifmt-2017/


33

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
PONTES E 
LACERDA

P 0,703 913 1258 1.085,5 2075,0856 2231,9559 2153,5 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no número 
de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas 
totais de 2015/2 +

Matrículas 
totais de 

2016/1
/ 2 = Matrículas Totais 

2.075,0856 + 2.231,9559 / 2 = 2.153,5208

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

2.153,5208 / 1.128.824,96 = 0,001907754401

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do or-
çamento padrão previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Ma-
triz para todos os campi Pré-expansão será de R$ 

1.248.600.032. Sendo assim, tendo em vista que o 
Campus Pontes Lacerda – Fronteira Oeste é clas-
sificado como Pré-expansão (campus com mais de 
cinco anos), para encontrarmos o valor total do orça-
mento da unidade para a Ação de Funcionamento da 
Educação e Capacitação basta multiplicar esse valor 
pela fração encontrada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,001907754401 = R$ 2.364.075

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 2.364.075

Recursos do Tesouro R$ 2.364.075

3.9. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Confresa

O principal componente na determinação do mon-
tante orçamentário de um campus na matriz orça-
mentária é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.
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      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
CONFRESA P 0,668 940 1143 1.041,5 3926,9106 3433,9624 3680,4 63 63 63

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas 
totais de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

3.926,9106 + 3.433,9624 / 2 = 3.680,4365

Por sua vez, devemos realizar a divisão da Média das 
Matrículas Totais pela soma das Matrículas Totais 
de Toda a Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos a Fração das Matrículas.

Fração das Matrículas

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

3.680,4365 / 1.128.824,96 = 0,003260413834

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do orça-
mento padrão previamente definido pela SETEC para 
os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-
dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus Confresa 

é classificado como Pré-expansão (campus com mais 
de cinco anos), para encontrarmos o valor total do or-
çamento da unidade para a Ação de Funcionamento 
da Educação e Capacitação basta multiplicar esse va-
lor pela fração encontrada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,003260413834 = R$ 4.040.280

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 4.040.280

Recursos do Tesouro R$ 4.040.280

3.10. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Barra do Garças

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.
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      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
BARRA DO 

GARCAS
P 0,748 562 822 692,0 1827,834 1674,8007 1751,3 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas 
totais de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

1.827,8340 + 1.674,8007 / 2 = 1.751,3174

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais 

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

1.751,3174 / 1.128.824,96 = 0,001551451659

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do orça-
mento padrão previamente definido pela SETEC para 
os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-

dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus Barra do 
Garças é classificado como Pré-expansão (campus 
com mais de cinco anos), para encontrarmos o valor 
total do orçamento da unidade para a Ação de Funcio-
namento da Educação e Capacitação basta multiplicar 
esse valor pela fração encontrada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais:

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,001551451659 = R$ 
1.922.547

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 1.922.547

Recursos do Tesouro R$ 1.922.547

3.11. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Rondonópolis

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.
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      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais

Quantidade de 
alunos RIP

Unidade de 
Ensino

Categoria 
do 

Campus
 IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
RONDONOPOLIS P 0,755 552 822 687,0 1415,7795 1655,1675 1535,5 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 +

Matrículas 
totais de 

2016/1
/ 2 = Matrículas 

Totais 

1.415,7795 + 1.655,1675 / 2 = 1.535,4735

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

1.535,4735 / 1.128.824,96 = 0,00136024057

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do orça-
mento padrão previamente definido pela SETEC para 
os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-
dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus Rondonó-
polis é classificado como Pré-expansão (campus com 
mais de cinco anos), para encontrarmos o valor total 
do orçamento da unidade para a Ação de Funciona-
mento da Educação e Capacitação basta multiplicar 
esse valor pela fração encontrada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir para 
todos os campus 

Pré-expansão
* Fração =

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,00136024057 = R$ 1.685.599

Todos os Campi têm que receber um piso orçamentá-
rio mínimo. O piso refere-se ao valor mínimo neces-
sário para manter a unidade em funcionamento, e é 
estabelecido conforme metodologia própria do MEC. 
Para os Campi classificados como Pré-expansão, foi 
estabelecido o Piso de R$ 1.719.973,40. Caso o Cam-
pus não consiga atingir este mínimo com as suas ma-
trículas, será adicionado o complemento necessário 
para atingir o Piso mínimo. Esse complemento está 
limitado no máximo de R$ 859.986,70. No caso espe-
cífico do Campus Rondonópolis, em análise, foi adi-
cionado o complemento conforme o cálculo abaixo:

Recurso calculado 
pelas Matrículas 

Totais
+ Complementação = Valor do Piso

R$ 1.685.598,80 + 34.374 = R$ 1.719.973

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 1.685.599,00 

Complemento Matriz 2017 
Campus Pré-expansão R$ 34.374,00 

Recursos do Tesouro R$ 1.719.973,00 
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3.12. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Sorriso

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
SORRISO P 0,744 460 704 582,0 1961,4879 2180,6943 2071,1 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

1.961,4879 + 2.180,6943 / 2 = 2.071,0911

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais

Matrículas 
Totais / Soma das Matrículas 

Totais de toda a rede = Fração

2.071,0911 / 1.128.824,96 = 0,001834731851

A última etapa a ser realizada para definir o valor 
do orçamento do campus para a ação em análise é 
realizar a multiplicação da Fração das Matrículas 
(encontrada na operação anterior) pelo valor do orça-
mento padrão previamente definido pela SETEC para 
os campi da categoria Pré-expansão. 

Para 2017 ficou definido que o valor da Matriz para to-
dos os campi Pré-expansão será de R$ 1.248.600.032. 
Sendo assim, tendo em vista que o Campus Sorriso 
é classificado como Pré-expansão (campus com mais 
de cinco anos), para encontrarmos o valor total do or-
çamento da unidade para a Ação de Funcionamento 
da Educação e Capacitação basta multiplicar esse va-
lor pela fração encontrada anteriormente.

Orçamento Calculado pelas Matrículas Totais

Total a distribuir 
para todos os 
campus Pré-

expansão

* Fração =
Recurso 

calculado pelas 
Matrículas Totais

R$ 1.239.192.418,00 * 0,001834731851 = R$ 2.273.585

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Pré-expansão R$ 2.273.585

Recursos do Tesouro R$ 2.273.585

3.13. Cálculo dos Recursos 
do Tesouro – Campus 
Primavera do Leste

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
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ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-

tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
PRIMAVERA 
DO LESTE

E 0,752 277 636 456,5 1005,6414 1446,932 1226,3 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

1.005,6414 + 1.446,9320 / 2 = 1.226,2867

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais

Matrículas 
Totais * Valor de uma Matricula 

da Rede Federal =
Complemento 

pela Quantidade 
de alunos

1.226,2867 * 335,5 = R$ 411.419

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento do campus para a ação em análise é reali-

zar a soma do Valor Complementar a Matrículas To-
tais (encontrada na operação anterior) pelo valor do 
Piso do orçamento previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Expansão. 

Para 2017 ficou definido o Piso da Matriz para 
cada campi de Expansão de R$ 1.008.808,99. Sendo 
assim, tendo em vista que o Campus Primavera do 
Leste é classificado como Expansão (campus com 
menos de cinco anos), para encontrarmos o valor total 
do orçamento da unidade para a Ação de Funciona-
mento da Educação e Capacitação basta somar esse 
valor pelo complemento encontrado anteriormente.

Orçamento com o Complemento 
das Matrículas e o Piso

Total distribuído para 
cada campus Expansão +

Complemento 
pela Quantidade 

de alunos
=

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 1.008.808,99 + R$ 411.419 = R$ 1.420.228

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Expansão R$ 1.420.228

Recursos do Tesouro R$ 1.420.228

3.14. Calculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Várzea Grande

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
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da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-

tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
VARZEA 
GRANDE

E 0,734 249 495 372,0 300,6528 557,0446 428,8 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

300,6528 + 557,0446 / 2 = 428,8487

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais

Matrículas 
Totais *

Valor de uma 
Matricula da 
Rede Federal

=
Complemento 

pela Quantidade 
de alunos

428,8487 * 335,5 = R$ 143.879

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento do campus para a ação em análise é reali-
zar a soma do Valor Complementar a Matrículas To-

tais (encontrada na operação anterior) pelo valor do 
Piso do orçamento previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Expansão. 

Para 2017 ficou definido o Piso da Matriz para 
cada campi de Expansão de R$ 1.008.808,99. Sendo 
assim, tendo em vista que o Campus Várzea Grande é 
classificado como Expansão (campus com menos de 
cinco anos), para encontrarmos o valor total do orça-
mento da unidade para a Ação de Funcionamento da 
Educação e Capacitação basta somar esse valor pelo 
complemento encontrado anteriormente.

Orçamento com o Complemento 
das Matrículas e o Piso

Total distribuído 
para cada campus 

Expansão
+

Complemento 
pela Quantidade 

de alunos
=

Recurso 
calculado pelas 

Matrículas Totais

R$ 1.008.808,99 + R$ 143.879 = R$ 1.152.688

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Expansão R$ 1.152.688

Recursos do Tesouro R$ 1.152.688

3.15. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Alta Floresta

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
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apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do 

Campus
 IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
ALTA 

FLORESTA
E 0,714 335 540 437,5 195,7158 562,8808 379,3 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

195,7158 + 562,8808 / 2 = 379,2983

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais 

Matrículas 
Totais * Valor de uma Matricula 

da Rede Federal =

Complemento 
pela 

Quantidade 
de alunos

379,2983 * 335,5 = R$ 127.255

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento do campus para a ação em análise é reali-
zar a soma do Valor Complementar a Matrículas To-

tais (encontrada na operação anterior) pelo valor do 
Piso do orçamento previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Expansão. 

Para 2017 ficou definido o Piso da Matriz para 
cada campi de Expansão de R$ 1.008.808,99. Sendo 
assim, tendo em vista que o Campus Alta Floresta é 
classificado como Expansão (campus com menos de 
cinco anos), para encontrarmos o valor total do orça-
mento da unidade para a Ação de Funcionamento da 
Educação e Capacitação basta somar esse valor pelo 
complemento encontrado anteriormente.

Orçamento com o Complemento 
das Matrículas e o Piso

Total distribuído 
para cada campus 

Expansão
+

Complemento 
pela Quantidade 

de alunos
=

Recurso 
calculado pelas 

Matrículas Totais

R$ 1.008.808,99 + R$ 127.255 = R$ 1.136.064

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Expansão R$ 1.136.064

Recursos do Tesouro R$ 1.136.064

3.16. Cálculo dos Recursos 
do Tesouro – Campus 
Avançado Diamantino

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
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cálculo das matrículas totais são utilizados os dados apenas dos cursos da modalidade presencial.

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
AVANCADO 

DIAMANTINO
ECA 0,718 158 320 239,0 110,4643 231,9480 171,2062 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

110,4643 + 231,9480 / 2 = 171,2062

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais. 

Valor Complementar de Matrículas Totais

Matrículas 
Totais *

Valor de uma 
Matricula da 
Rede Federal

= Complemento pela 
Quantidade de alunos

171,2062 * 335,50 = R$ 57.440

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento do campus para a ação em análise é reali-
zar a soma do Valor Complementar a Matrículas To-
tais (encontrada na operação anterior) pelo valor do 
Piso do orçamento previamente definido pela SETEC 

para os campi da categoria Avançado. 

Para 2017 ficou definido o Piso da Matriz para 
cada campi Avançado de R$ 499.965,74. Sendo as-
sim, tendo em vista que o Campus Avançado Diaman-
tino é classificado como Avançado (não constituído 
como uma unidade gestora executora, vinculado al-
gum Campus Sede), para encontrarmos o valor total 
do orçamento da unidade para a Ação de Funciona-
mento da Educação e Capacitação basta somar esse 
valor pelo complemento encontrado anteriormente.

Orçamento com o Complemento 
das Matrículas e o Piso

Total distribuído 
para cada campus 

avançado
+

Complemento 
pela Quantidade 

de alunos
=

Recurso calculado 
pelas Matrículas 

Totais

R$ 499.965,74 + R$ 57.440 = R$ 557.405

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Avançado  R$ 557.405,00 

Recursos do Tesouro  R$ 557.405,00 

3.17. Cálculo dos Recursos 
do Tesouro – Campus 
Avançado Tangará da Serra

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.
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      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade de 
Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
AVANCADO 
TANGARA 
DA SERRA

ECA 0,729 267 355 311,0 445,6239 767,8098 606,7 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas 

totais de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

445,6239 + 767,8098 / 2 = 606,7168

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais

Matrículas 
Totais *

Valor de uma 
Matricula da 
Rede Federal

=
Complemento 

pela Quantidade 
de alunos

606,7168 * 335,5 = R$ 203.554

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento do campus para a ação em análise é reali-
zar a soma do Valor Complementar a Matrículas To-
tais (encontrada na operação anterior) pelo valor do 
Piso do orçamento previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Avançado. 

Para 2017 ficou definido o Piso da Matriz para 
cada campi Avançado de R$ 499.965,74. Sendo as-
sim, tendo em vista que o Campus Avançado Tangará 
da Serra é classificado como Avançado (não constitu-
ído como uma unidade gestora executora, vinculado 
algum Campus Sede), para encontrarmos o valor total 
do orçamento da unidade para a Ação de Funciona-
mento da Educação e Capacitação basta somar esse 
valor pelo complemento encontrado anteriormente.

Orçamento com o Complemento 
das Matrículas e o Piso

Total distribuído 
para cada campus 

avançado
+

Complemento 
pela Quantidade 

de alunos
=

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 499.965,74 + R$ 203.554 = R$ 703.519

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Avançado R$ 703.519

Recursos do Tesouro R$ 703.519

3.18. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Avançado 
Lucas do Rio Verde

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/orcamento-ifmt-2017/
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      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
AVANCADO 
LUCAS DO 
RIO VERDE

ECA 0,703 155 174 164,5 179,3436 407,7371 293,5404 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

179,3436 + 407,7371 / 2 = 293,5404

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais

Matrículas 
Totais * Valor de uma Matricula 

da Rede Federal =
Complemento 

pela Quantidade 
de alunos

293,5404 * 335,5 = R$ 98.483

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento do campus para a ação em análise é reali-
zar a soma do Valor Complementar a Matrículas To-
tais (encontrada na operação anterior) pelo valor do 
Piso do orçamento previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Avançado. 

Para 2017 ficou definido o Piso da Matriz para 
cada campi Avançado de R$ 499.965,74. Sendo as-
sim, tendo em vista que o Campus Avançado Lucas 
do Rio Verde é classificado como Avançado (não 
constituído como uma unidade gestora executora, 
vinculado algum Campus Sede), para encontrarmos 
o valor total do orçamento da unidade para a Ação 
de Funcionamento da Educação e Capacitação basta 
somar esse valor pelo complemento encontrado ante-
riormente.

Orçamento com o Complemento 
das Matrículas e o Piso

Total distribuído 
para cada campus 

avançado
+

Complemento 
pela Quantidade 

de alunos
=

Recurso 
calculado pelas 

Matrículas 
Totais

R$ 499.965,74 + R$ 98.483 = R$ 598.449

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Avançado R$ 598.449

Recursos do Tesouro R$ 598.449

3.19. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Avançado Sinop

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/orcamento-ifmt-2017/
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      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
AVANCADO 

SINOP
ECA 0,754 61 339 200,0 22,9193 392,4234 207,6714 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas totais 
de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

22,9193 + 392,4234 / 2 = 207,6714

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais: 

Matrículas 
Totais *

Valor de uma 
Matricula da 
Rede Federal

= Complemento pela 
Quantidade de alunos

207,6714 * 335,5 = R$ 69.674

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento do campus para a ação em análise é reali-
zar a soma do Valor Complementar a Matrículas To-
tais (encontrada na operação anterior) pelo valor do 
Piso do orçamento previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Avançado. 

Para 2017 ficou definido o Piso da Matriz para 
cada campi Avançado de R$ 499.965,74. Sendo as-
sim, tendo em vista que o Campus Avançado Sinop 
é classificado como Avançado (não constituído como 
uma unidade gestora executora, vinculado algum 
Campus Sede), para encontrarmos o valor total do or-
çamento da unidade para a Ação de Funcionamento 
da Educação e Capacitação basta somar esse valor 
pelo complemento encontrado anteriormente.

Orçamento com o Complemento 
das Matrículas e o Piso

Total distribuído 
para cada 
campus 

avançado

+
Complemento 

pela Quantidade 
de alunos

=

Recurso 
calculado 

pelas 
Matrículas 

Totais

R$ 499.965,74 + R$ 69.674 = R$ 569.640

Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Campus Avançado R$ 569.640

Recursos do Tesouro R$ 569.640

3.20. Cálculo dos Recursos do 
Tesouro – Campus Avançado 
Guarantã do Norte

O principal componente na determinação do montan-
te orçamentário de um campus na matriz orçamentá-
ria é a quantidade de alunos matriculados.

Dessa forma, para o cálculo do valor de orçamento 
da Ação Funcionamento da Educação e Capacitação 
para o exercício 2017 é necessário realizar o levan-
tamento do total de matrículas do campus no semes-
tre letivo 2015/2 e 2016/1. Deve-se frisar que para o 
cálculo das matrículas totais são utilizados os dados 
apenas dos cursos da modalidade presencial.

https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/orcamento-ifmt-2017/


45

      Quantidade de alunos 
nos cursos Presenciais

Matrículas Totais dos 
cursos Presenciais Quantidade de alunos RIP

Unidade 
de Ensino

Categoria 
do Campus  IDH 2015/02 2016/01  QACP 

Média 2015/02 2016/01 MTP 
Média 2015/02 2016/01  QEAD 

Média 

CAMPUS 
AVANCADO 
GUARANTA 
DO NORTE

ECA 0,768 0 57 28,5 0 84,1945 42,0973 0 0 0

O conceito de Matrícula Total é baseado no núme-
ro de Matrículas Ativas em cada turma de cada curso 
que o campus informou no sistema SISTEC.

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 
2 para encontrarmos a Média das Matrículas Totais. 
Anexo a este Manual encontra-se planilha em forma-
to excel contendo, em alto grau de detalhamento, os 
dados dos quais foi sintetizado o quadro acima. 

Encontrando a Matrícula Total de cada semestre, ou 
seja, encontrando o valor das Matrículas Totais do 
segundo semestre de 2015 e as Matrículas Totais do 
primeiro semestre de 2016, realiza-se a divisão por 2 
para encontrarmos a Média das Matrículas Totais.

Tabela Média das Matrículas Totais

Matrículas 
totais de 2015/2 + Matrículas totais 

de 2016/1 / 2 = Matrículas 
Totais 

0,0000 + 84,1945 / 2 = 42,0973

Por sua vez, devemos realizar a multiplicação da Mé-
dia das Matrículas Totais pelo valor de uma Ma-
trícula da Rede Federal de Educação Tecnológica, 
para encontrarmos o Valor Complementar de Ma-
trículas Totais.

Valor Complementar de Matrículas Totais

Matrículas 
Totais * Valor de uma Matricula 

da Rede Federal =

Complemento 
pela 

Quantidade 
de alunos

42,0973 * 335,5 = R$ 14.124

A última etapa a ser realizada para definir o valor do 
orçamento do campus para a ação em análise é reali-
zar a soma do Valor Complementar a Matrículas To-
tais (encontrada na operação anterior) pelo valor do 
Piso do orçamento previamente definido pela SETEC 
para os campi da categoria Avançado. 

Para 2017 ficou definido o Piso da Matriz para 
cada campi Avançado de R$ 499.965,74. Sendo as-
sim, tendo em vista que o Campus Avançado Gua-
rantã do Norte é classificado como Avançado (não 
constituído como uma unidade gestora executora, 
vinculado algum Campus Sede), para encontrarmos 
o valor total do orçamento da unidade para a Ação 
de Funcionamento da Educação e Capacitação basta 
somar esse valor pelo complemento encontrado ante-
riormente.

Orçamento com o Complemento 
das Matrículas e o Piso

Total distribuído 
para cada campus 

avançado
+

Complemento 
pela Quantidade 

de alunos
=

Recurso 
calculado pelas 

Matrículas Totais

R$ 499.965,74 + R$ 14.124 = R$ 514.089

Tipo de Recurso Recurso
Matriz 2017 Campus 

Avançado R$ 514.089

Recursos do Tesouro R$ 514.089

3.21. Cálculo dos Recursos 
do Tesouro - Reitoria

O Valor calculado da Matriz 2017 para a Reitoria é 
de R$ 4.084.902, recurso da Reitoria que será pro-
vido pelo Tesouro através da SOF (Secretaria de Or-
çamento Federal), onde a Reitoria que determina o 
valor que é da Ação Funcionamento da Educação e o 
valor da Ação Capacitação, sobre esse orçamento tem 
um valor de 0,08% descontado para contribuição do 
CONIF; O recurso para reitoria é feito o cálculo da 
seguinte forma: R$ 2.341.990 de piso, mais o valor 
de R$ 91.732,23 por Campi (91.732X19=1.742.908), 
total do orçamento de R$ 4.084.902, conforme exem-
plo a seguir:

Piso 
Reitoria + (

Valor 
Complementar 

por Campus
* Número 

de Campi ) + =
Total  

do 
Orçamento

2.341.990 + ( 91.732 * 19 ) + = 4.084.902

https://proad.ifmt.edu.br/conteudo/pagina/orcamento-ifmt-2017/
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Tipo de Recurso Recurso

Matriz 2017 Reitoria R$ 4.084.902

Recursos do Tesouro R$ 4.084.902

3.22. Cálculo do Recurso de 
Extensão - Linear por campus 
e Linear por Instituto

O recurso específico para Extensão é feito o cálculo 
da seguinte forma: R$ 6.866.842 divido pela quanti-
dade de Campi da rede que é 606, vezes a quantidade 
de Campi no IFMT que é 19 (6.866.842/606=11.331,
42244X19=215.297), o outro valor R$ 6.866.842 di-
vidido por 41 institutos e distribuída igualitariamente 
(15.041.350/41=167.484).

Regra de cálculo dos recursos destinados para Exten-
são: a distribuição é linear por campus e receberá R$ 
215.297.

Valor para 
Dividir Entre 

a Rede
/

Qtde de 
Campus 
na Rede

*
Qtde de 
Campus 
mo IFMT

=
Recurso 

Linear por 
Campus

6.866.842 / 606 * 19 = 215.297

Regra de cálculo dos recursos destinados para Exten-
são: a distribuição é linear por instituto e receberá R$ 
167.484,00.

Valor para Dividir 
Entre a Rede / Qtde de Campus 

na Rede = Recurso Linear 
por Instituto

6.866.842 / 41 = 167.484

Valor Total do Orçamento

Tipo de Recurso Recurso 

Extensão – Linear por Campus R$ 215.297,00 

Extensão – Linear por Instituto R$ 167.484,00 
Total Orçamento Pró-reitoria 

de Extensão PROEX: R$ 382.781,00 

3.23. Cálculo do Recurso de 
Pesquisa e Inovação - Linear por 
campus e Linear por Instituto

O recurso específico para Pesquisa é feito o cálculo 

da seguinte forma: R$ 6.866.842 divido pela quanti-
dade de Campi da rede que é 606, vezes a quantidade 
de Campi no IFMT que é 19 (6.866.842/606=11.33
1,42244X19=215.297), o outro valor R$ 6.866.842 
dividido por 41 institutos e distribuída igualitaria-
mente (15.041.350/41=167.484). No exercício de 
2017 foi disponibilizado um valor para Inovação 
Tecnológica que é o valor de R$ 6.866.842 dividi-
do por 41 institutos e distribuída igualitariamente 
(15.041.350/41=167.484).

Regra de cálculo dos recursos destinados para Pes-
quisa: a distribuição é linear por campus e receberá 
R$ 215.297.

Valor para Dividir 
Entre a Rede /

Qtde de 
Campus 
na Rede

*
Qtde de 
Campus 
mo IFMT

=
Recurso 

Linear por 
Campus

6.866.842 / 606 * 19 = 215.297

Regra de cálculo dos recursos destinados para Pesqui-
sa: a distribuição é linear por instituto e receberá R$ 
167.484,00.

Valor para Dividir 
Entre a Rede / Qtde de Campus 

na Rede = Recurso Linear 
por Instituto

6.866.842 / 41 = 167.484

No Orçamento de 2017 terá um recurso destinado 
para Inovação: a distribuição é linear por instituto e 
receberá R$ 215.297,00.

Valor para 
Dividir Entre 

a Rede
/

Qtde de 
Campus 
na Rede

* Qtde de Campus 
mo IFMT =

Recurso 
Linear 

por 
Campus

6.866.842 / 606 * 19 = 215.297

No Orçamento de 2017 terá um recurso destinado 
para Inovação: a distribuição é linear por instituto e 
receberá R$ 167.484,00.

Valor para Dividir 
Entre a Rede / Qtde de Campus 

na Rede = Recurso Linear 
por Instituto

6.866.842 / 41 = 167.484

Valor Total do Orçamento

Tipo de Recurso Recurso 

Pesquisa – Linear por Campus R$ 215.297,00 

Continua...
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Tipo de Recurso Recurso 

Pesquisa – Linear por Instituto R$ 167.484,00 

Pesquisa – Linear por Campus (Inovação) R$ 215.297,00 

Pesquisa – Linear por Instituto (Inovação) R$ 167.484,00 

Total Orçamento Pró-reitoria 
de Pesquisa PROPES: R$ 765.562,00 

3.24. Cálculo do Recurso de 
Investimento - SETEC

A SETEC/MEC disponibilizou R$ 120.000.000 de in-
vestimento que será dividido entre as 41 instituições 
da Rede Federal. Para 2017 o IFMT terá à disposição 
R$ 2.926.829,00 para investimentos.

Valor para Dividir 
Entre a Rede / Institutos = Valor Expansão 

(Investimento)

120.000.000 / 41 = 2.926.829

Os R$ 300.000.000 serão distribuídos posteriormente 
no exercício de 2017. 
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4. CÁLCULO DA RECEITA PRÓPRIA

A Reitoria e os Campi do IFMT têm receita própria na 
fonte 250, as atividades que geram receita, é: inscri-
ções de concurso e processo seletivo, aluguéis vindos 
de cessão de espaço, a venda do excedente de produ-
ção, etc. Esses valores são recolhidos através da emis-
são da GRU.

O valor é uma estimação de arrecadação do Campus 
para o exercício, no decorrer do exercício se o valor 
arrecadado for maior, pode solicitar a reestimativa da 
arrecadação.

O Campus Cuiabá – Octayde Jorge da Silva tem re-
ceita também na fonte 280, que é referente aplicação 
financeira.

CAMPUS VALOR

CAMPUS CUIABA (280) 91.827

CAMPUS CUIABA (250) 241.200

CAMPUS CACERES 52.384

CAMPUS SAO VICENTE 712.705

CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS 485.252

CAMPUS JUINA 88.720

CAMPUS BELA VISTA 46.200

CAMPUS PONTES E LACERDA 11.472

CAMPUS CONFRESA 110.785

CAMPUS BARRA DO GARCAS 7.680

CAMPUS RONDONOPOLIS 12.660

CAMPUS SORRISO 26.520

CAMPUS PRIMAVERA DO LESTE 27.600

CAMPUS VARZEA GRANDE 5.338

CAMPUS ALTA FLORESTA 20.400

CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA 6.000

REITORIA 2.370.000

TOTAL 4.316.743
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este Manual apresentou os critérios de distribuição 
dos limites para cada campus do IFMT e a respectiva 
Proposta Orçamentária Anual (PLOA) do IFMT para 
o exercício de 2017. A Proposta em questão foi con-
vertida na Lei Orçamentária Anual 2017 (LOA 2017), 
através da Lei nº. 13.414, de 10 de janeiro de 2017.

É importante esclarecer que a peça orçamentária 
constitui-se em um instrumento de planejamento da 
Administração Pública, e está inserida em um contex-
to mais amplo de outros instrumentos de planejamen-
to orçamentário, como a Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e o Plano Plurianual.

Outro ponto que sempre devemos ter em consideração 
é que, a LOA, enquanto instrumento de planejamen-
to, está sujeita a alterações e readequações durante a 
sua execução. Uma dessas possíveis readequações, e 
que ocorre com bastante frequência, refere-se à alte-
ração do valor efetivo de orçamento disponível para 
um determinado órgão (o famoso limite de empenho). 

Como o Orçamento é elaborado a partir de estimati-
vas de arrecadação de receitas, o orçamento efetivo 
(limite) somente é liberado aos órgãos com a efetiva 
arrecadação da receita prevista, ou seja, se há frus-
tração de receitas o limite liberado para os órgãos se 
torna menor (os famosos contingenciamentos).

Portanto, a Lei Orçamentária Anual é um instrumento 
fundamental de planejamento para a Instituição, pois 
é a partir do orçamento ali previsto que poderemos 
eleger as prioridades para o exercício. De tal forma, 
diante de um contexto de necessidades ilimitadas e 
de um orçamento limitado, o planejamento se torna 
ainda mais fundamental e urgente.

Por fim, acreditamos que a divulgação das informa-
ções deste manual é fundamental para a transparência 
orçamentária do IFMT.

IFMT  - Cuiabá, Junho de 2017
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