
Evolução do Orçamento da Unioeste (Ensino e HUOP) – 2004/2012 

 

 Apresentamos nas figuras abaixo a evolução do orçamento da Unioeste, Ensino mais HUOP, 

separado na rubrica Folha de Pagamento e Custeio Mínimo mais Estagiários, para o período de 2004 a 

2012. 

 Devemos salientar que o orçamento de 2011 se refere ao aprovado, uma vez que não foi 

totalmente executado e para o ano de 2012, se refere ao teto orçamentário; ou seja, o previsto. Ressalte-se 

que o relatório de evolução do orçamento da Unioeste, Aprovado e Executado, sempre esteve disponível e 

atualizado na página da Unioeste, no link da Pró-Reitoria de Administração.  

 Por meio das figuras, podemos observar que tanto o orçamento com folha de pagamento quanto o 

de custeio mínimo mais estagiários teve um comportamento ascendente até o ano de 2010, sofrendo uma 

queda abrupta para o ano de 2011, com previsão de retomada de crescimento para o ano de 2012. A 

valores constantes, a folha de pagamento, incluindo Docentes e Agentes Universitários, cresceu a uma taxa 

de 14,6% ao ano. Por outro lado, também a valores constantes, o Custeio cresceu um pouco menos, mas a 

taxa de crescimento foi 12,09% ao ano.  
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Elaborado pela Pró-Reitoria de Planejamento – Proplan 

 Considerando que o Orçamento constante das figuras apresentadas é proveniente da Fonte 100; ou 

seja, recursos do Tesouro do Estado, o comportamento do mesmo está diretamente atrelado não só ao 

governador, mas principalmente ao secretário da Ciência e Tecnologia. 

 Devemos relembrar que o governador Roberto Requião governou o Estado de 2003 a 2006, tendo 

sido reeleito, cumprindo mandato de 01/01/2007 a 30/03/2010. O Sr. Aldair Rizzi foi então secretário da 

Ciência e Tecnologia no primeiro mandado do governo Roberto Requião, dando lugar, em meados do ano 

de 2006, a Sra. Ligia Lumina Pupatto, que se manteve como secretária da Ciência e Tecnologia até março de 

2010. 

 No dia 01/04/2010 passa a governar o Estado do Paraná o Sr. Pessuti, que cumpriu mandato até 

31/12/2010; nomeando como secretário da Ciência e Tecnologia o Sr. Nildo. Em janeiro de 2011 tomou 

posse como governador o Sr. Roberto Richa, que nomeou como secretário da Ciência e Tecnologia o Sr. 

Alípio Santos. 
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