
LEI GERAL DAS  UNIVERSIDADES - 
LGU



CONTEXTUALIZAÇÃO
 O aporte de recursos pelo Estado para as universidades era 

baseado estritamente em índices históricos, 
desconsiderando o estágio  de desenvolvimento e de 
demanda de cada instituição.

O planejamento era prejudicado, uma vez que os recursos 
não tinham critérios objetivos  para sua definição.



OBJETIVOS DA GESTÃO
Padronizar a gestão de pessoal, custeio e investimento;
Criar instrumentos de gestão para possibilitar ganhos de 

eficiência;
Pactuar critérios públicos e transparentes;
Criar estímulos para a eficiência no uso dos recursos 

aportados nas IEES.



OBJETIVO 

Gerar indicadores de fácil mensuração e plenamente 
auditáveis.



Questões Centrais da 
LGU



Questões Centrais da LGU
1) O dimensionamento do número total de cargos de pessoal docente de 

cada Universidade considerando as seguintes variáveis: 
i. Número de vagas de graduação de curso presencial;
ii. Número de discentes matriculados na pós-graduação stricto sensu; e 
iii. Número de vagas autorizadas nos programas de residência médica e 

multiprofissional.
2) Recursos para o custeio com base no número de

I.  alunos equivalentes – R$ 1.500,00
II. Trabalhador terceirizado equivalente – R$ 42.000,00



Composição do quadro docente e Regime 
TIDE
Do número total de cargos docentes de cada Universidade, no 

mínimo, 80% (oitenta por cento) serão de docentes efetivos.
A contratação do montante de até 20% do total de cargos docentes 

poderá, a critério de cada Universidade, ser suprida por docentes 
temporários. ( Art. 3º do Decreto Federal Nº 7.485/2011)

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



Agentes Universitários
O número de Agentes Universitários (efetivos) para cada Instituição 

será de 50% dos cargos docentes a que cada Universidade tem 
direito.

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

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

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



GANHOS  DE EFICIÊNCIA



Ganhos de Eficiência
Está prevista a apropriação dos ganhos de eficiência na gestão dos 

recursos orçamentários;
A reposição de pessoal nas universidades se dará automaticamente, 

com autonomia de cada instituição para realizar os procedimentos de 
concurso público e homologar seu resultado, encaminhando o 
respectivo processo para nomeação dos aprovados pelo Governador.
(Art. 7º do Decreto Federal Nº 7.485/2011)

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



IX. Relação de vagas docentes por vagas de graduação de cursos presenciais, alunos 
matriculados em pós-graduação Stricto sensu e vagas autorizadas em residência média e 
multiprofissional:

Quantidade Total de Cargos Docentes – ANEXO II

CURSOS DE GRADUAÇÃO PRESENCIAL
Curso ou área de classificação do curso

Medicina e Música 6
Odontologia, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, 
Fonoaudiologia, Biomedicina, Bioquímica 9

Veterinária e Zootecnia 13
Ciências Biológicas 13
Engenharias, Computação, Sistema de informações, Informática 13
Ciências Agrárias 13
Arquitetura e Urbanismo, Design Gráfico 13
Química, Física e Geografia 13
Educação Física 13
Psicologia e Serviço Social 15
Matemática, Matemática Aplicada a computação, Estatística 15
Ciências Humanas e Área da Educação 15
Letras e Linguística 15
Ciências Sociais Aplicadas 15
Direito 15
Cursos Tecnólogos 15
Área de Artes, Moda, Design de Moda, Teatro 15

PÓS-GRDUAÇÃO STRICTO SENSU
Programa

Programa de Pós-Graduação Stricto sensu 8

RESIDÊNCIA MÉDICA E MULTIPROFISSIONAL
Programa

Residência Médica e Multiprofissional 12
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