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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto a publicidade sob a premissa de que “são injustas todas as 

ações que se referem ao direito de outros homens, cujas máximas não se harmonizem com a 

publicidade” (Kant, 2004, 165/8:381). Considerando que o princípio da publicidade está 

contemplado na Constituição Brasileira de 1988, e na sua legislação infraconstitucional, em 

especial na lei de acesso à informação, a presente análise procura estabelecer relações com as 

bases que fundamentam a reflexão ética, tendo como princípio o imperativo categórico 

kantiano. É uma pesquisa documental, que faz a sua análise a partir de uma reflexão ética de 

Kant, focando-se nos documentos no tocante à legislação reguladora constituídos pelo 

Estatuto, Regimento Geral e demais normas em vigor no âmbito da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte. O objetivo, portanto, é, à luz do referencial teórico, verificar suas 

implicações, bem como, propor sugestões que possam melhorar a legislação interna da 

instituição, de modo que a publicidade se constitua, efetivamente, como um elemento de ação 

na gestão administrativa, permitindo, com isso, que toda a comunidade universitária participe, 

de forma democrática, nas suas proposições e nas suas decisões. A partir da análise 

empreendida, constata-se que a instituição tem apresentado evolução significativa nas 

avaliações auferidas pelo Ministério da Educação, mas que ainda é preciso ampliar a 

publicidade na instituição, pois isso beneficiará a comunidade universitária e, em última 

instância, toda a sociedade. 

Palavras-chave: Kant. Princípio da Publicidade. Moralidade. Democracia. 
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ABSTRACT 

 

The object of this study is publicity under the premise “All actions relating to the right of 

other men are unjust if their maxim is not consistent with publicity” (Kant, 2004, 165/8:381). 

Considering that the principles of publicity are covered in the Brazilian Constitution of 1988 

and infra-constitutional legislation – specifically in the law of access to information – the 

present analysis aims to establish relations between the fundaments that ground ethical 

reflection and the categorical imperative principles of Kant. This study is characterized as 

desk research, analyzing, from a Kantian ethical perspective, documents related to the 

regulatory legislation constituted by the Statute, General Regiment and other prevailing 

norms, at the Federal University of Rio Grande do Norte. The objective, therefore, is, in light 

of the theoretical reference, to verify implications, as well as, propose suggestions that can 

improve the internal legislation of the institution, such that the publicity permit the entire 

university community to participate in propositions and decisions, democratically. Findings 

from the analysis carried out show that the institution has significantly evolved in evaluations 

given by the Ministry of Education, but that it is still necessary to broaden the publicity of the 

institution, to the benefit of the university community and, ultimately, all of society.  

Keywords: Kant. Principle of Publicity. Morality. Democracy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os postulados do filósofo alemão Immanuel Kant, de início, parecem ser uma leitura 

de difícil compreensão, e os são. Mas, à medida que se avança e se adentra nos seus escritos, é 

possível apreender e, de certa forma, estabelecer uma associação com os conhecimentos ali 

fundamentados, em especial, relacioná-los com o direito e a política, ou mais precisamente, 

com as normas e regulações e com os representados e os seus representantes, uma vez que a 

instituição é uma autarquia federal, cuja legislação está submissa hierarquicamente aos 

preceitos da Constituição Federal e demais normas infraconstitucionais. 

Trata-se de uma pesquisa documental cujo foco é o estudo do princípio da publicidade 

kantiana, sob a perspectiva de analisar e refletir, no âmbito da Universidade Federal do Rio 

Grande (UFRN), as normas que regulam o funcionamento da referida instituição. 

Tendo em vista às análises empreendidas, é possível, sob o ponto de vista do princípio 

da publicidade kantiana, uma lei moral que normatize as relações no seio da comunidade 

universitária? 

A parte inicial busca fundamentar, sob a ótica kantiana, alguns conceitos básicos que 

norteiam a pesquisa, inclusive, trazendo para as análises as contribuições de alguns filósofos e 

pesquisadores, dentre eles: Bobbio, Arendt, Santos, Consani, Klein. Conceitos esses que 

embasam e delineiam os objetivos e a proposição da pesquisa, quais sejam: o princípio a 

priori, o princípio da publicidade, o imperativo categórico, as máximas, a república, o direito, 

a política, o direito das gentes, o Estado. 

Num segundo momento, haja vista a publicidade ser uma temática pertinente e de 

caráter universal, no que concerne ao direito e à política, portanto às normas jurídicas e à 

representação, houve a necessidade de se buscar referências do que seja esfera pública, numa 

dimensão global, ao que Kant denominava de confederação de repúblicas ou de Estados, cujo 

objetivo era estabelecer uma paz duradoura entre os povos e entre os Estados. Nesse sentido, 

buscou-se descrever alguns objetivos constantes nas normas dos organismos internacionais, 

como a Organização das Unidas (ONU), dada a sua dimensão e a sua importância nesse 

cenário de globalização. Como o Brasil é membro e signatário da Carta da ONU, é primordial 

destacar e descrever a importância das relações internacionais estabelecidas com outras 
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nações integrantes desse organismo, tendo como pressuposto o fortalecimento da paz 

universal. 

Outros organismos regionais também fazem parte dessa necessidade em estabelecer 

normas que permitam o estabelecimento de diálogos e interação de modo a mediar conflitos 

com o propósito de ensejar a busca de uma paz social. Assim, da mesma forma, o Brasil é 

signatário da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da União das Nações Sul-

Americanas (UNASUL). 

Estabelecendo uma relação mais direta com a temática da pesquisa, após 43 anos da 

consignação da Carta da ONU, o Brasil, na sua Carta Magna de 1988, introduz no texto 

constitucional o termo publicidade, contemplado no seu artigo 37, onde prescreve nos seus 

princípios que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. 

Para regular ao já prescrito na lei maior, é editada na esfera pública federal a Lei de 

Acesso à Informação nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (BRASIL, 2011), que entrou em 

vigor no dia 16 de maio de 2012. A referida lei é um importante marco que visa reestruturar a 

relação entre Estado e Sociedade de forma a aproximar as duas esferas e reforçar o importante 

papel da cidadania, contribuindo para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito que 

a Constituição de 1988 inaugurou. 

No âmbito da UFRN, no que concerne à sua legislação e quanto à sua natureza 

jurídica, é uma instituição universitária de caráter público, organizada sob a forma de 

autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação e rege-se pelos seguintes 

instrumentos normativos: o Estatuto, o Regimento Geral, o Regimento Interno da Reitoria; Os 

Regimentos Internos dos Centros Acadêmicos e dos demais órgãos componentes de sua 

estrutura organizacional e das demais normas emanadas dos Colegiados Superiores. 

É importante destacar que a UFRN é uma organização eminentemente colegiada, cujos 

gestores estão submetidos às normas estabelecidas em seus diversos níveis de tomada de 

decisão. No seu estatuto, a universidade ao estabelecer os seus princípios e os seus objetivos, 

observa os princípios da ética, gestão democrática, da natureza pública e gratuita do ensino, 

da liberdade de ensino, pesquisa e extensão indissociáveis, e da difusão e socialização do 

saber. 
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Todo cidadão deve ter amplo acesso às informações de seu interesse perante os órgãos 

públicos. Tal premissa está contemplada na Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXIII. 

Nesse sentido, a transparência e publicização das ações da gestão pública, 

essencialmente, se constituem objeto de relevância social, além de configurar uma obrigação 

dos gestores administrativos de torná-las públicas, atualizá-las e sistematizar as suas ações 

gerenciais em conformação com as normas vigentes. 

A propósito, uma instituição de excelência fornece bons produtos e isso se expressa na 

produção científica, tecnológica e na inovação. Além disso, pela transferência de 

conhecimentos aos processos produtivos, contribuições reconhecidas socialmente e pelos 

órgãos responsáveis pela divulgação de resultados. 

Enfim, observadas as formulações, objetivos e ações da UFRN, a pesquisa assinala 

que é possível desenvolver ações mais relevantes no sentido da ampliação e adequações de 

canais e meios que possam difundir e publicizar suas atividades, mantendo constante 

comunicação com o público interno e externo para que haja novas conquistas, que busquem 

manter e elevar a eficiência e os resultados dos seus indicadores, bem como a consolidação do 

seu compromisso social.  

Assim, este trabalho pontua algumas sugestões e proposições no sentido de contribuir 

para que a transparência no âmbito da UFRN, seja norteadora das discussões e, desse modo, 

sejam fortalecidos o diálogo, o envolvimento e a participação dos seus segmentos,  portanto, 

em consonância com os pressupostos do princípio da publicidade na perspectiva kantiana, 

tendo em vista o aperfeiçoamento de suas normas, propiciando a tomada de decisões em seus 

mais diversos  colegiados e, por conseguinte, a instituição possa cumprir com eficiência, 

eficácia e efetividade social de forma democrática, privilegiando, a participação de todos. 
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CAPÍTULO I  

1 A FUNDAMENTAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE EM KANT 

1.1 UMA BREVE INTRODUÇÃO CONCEITUAL DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

EM KANT 

 

O que é o princípio da publicidade em Kant? Essa discussão estará presente ao longo 

do desenvolvimento deste trabalho, pois é a partir da sua compreensão conceitual que se 

desenvolverá toda a descrição e análise em tela. 

Um juízo colocado a priori - conhecimento inteiramente independente e isento de 

qualquer experiência ou sensação (CRP)1 - desprovido, portanto, de dogmas, doutrinas ou de 

experiências materiais, pode parecer algo de difícil compreensão para o senso comum. 

Entretanto, ao submeter esse mesmo juízo ao imperativo categórico – age sempre em 

conformidade com uma máxima que desejarias que pudesse ser, ao mesmo tempo uma lei 

universal (FMC)2 – comando incondicional que ordena, peremptoriamente,  portanto, ao crivo 

da racionalidade como elemento primeiro na formulação de uma lei moral – formulação ou 

enunciado do princípio de ação universal e obrigatória que serve de diretriz aos atos de todo 

ser racional na consecução de sua autonomia (CRPr)3
 – caminha-se, conceitualmente, para 

um melhor entendimento dos postulados Kantianos. 

Detalhados os conceitos acima, buscar-se-á, agora, compreender as formulações do 

direito das pessoas nas suas relações sociais, isto é, da forma como coletivamente as 

proposições e, portanto, as normas jurídicas de caráter universal devem ser estabelecidas de 

tal ordem que possam ser reconhecidas como leis morais. Portanto, quando a máxima de um 

indivíduo é considerada referência para qualquer ser, à luz da razão, ela se justifica como 

regra consistente do ponto de vista da moralidade, podendo ser legitimada perante os outros 

                                                           
1CRP - Crítica da Razão Pura (Kant, 2008, p. 27) 
2FMC - Fundamentos da Metafísica dos Costumes (Kant, 2008, p.32). 
3CRPr- Crítica da Razão Prática (Kant, 2008, p. 33). 
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homens. Assim, postula Kant (2004, p. 159): “Age de tal modo que possas querer que a tua 

máxima se torne uma lei universal”. 

Na parte concernente ao princípio da publicidade, sob o ponto de vista de Kant e na 

qual é desenvolvida a presente pesquisa e uma vez que serão observadas as legislações 

atinentes, o enfoque evidentemente está direcionado ao direito público e, portanto, à 

formulação da máxima da publicidade entre as pessoas, entre os Estados ou Confederação de 

Estados e mais ainda, entre as pessoas e os Estados. 

Em concordância com Kant, acerca da relação entre as pessoas e o Estado, nessa 

mesma linha de entendimento, Heck, salienta, ao fazer referência ao filósofo alemão: 

Alça o seu derradeiro voo transcendental e assume uma constituição eximiamente 
jurídica como o tipo de coisa em si entre seres humanos. Esta, a constituição 
republicana, afiança a realização paulatina do projeto de paz perpétua entre os 
homens, entre os Estados e entre os homens e o Estado (HECK, 2009, p. 297-298).  

 

Para justificar a afirmação acima, recorre-se à proposição de Kant, que prescreve: “é a 

única constituição que dura, na qual a lei autogoverna e não é caudatária de nenhuma pessoa 

especial”, na obra fundamentos metafísicos da doutrina jurídica do referido autor. 

Estabelecendo uma relação da máxima da publicidade e para uma melhor 

compreensão do seu significado na democracia representativa, Consani e Klein (2014) 

sugerem princípios gerais que se coadunam com os postulados kantianos, uma vez que o 

escritor alemão não se pronuncia especificamente sobre a filosofia política para se pensar a 

democracia representativa. Para tanto, os autores apresentam três aspectos associados: “a 

enunciação pública das máximas; a universalidade contida na formulação das máximas e a 

institucionalização da apresentação das máximas”. 

Para uma maior compreensão sobre os aspectos acima mencionados, Consani e Klein, 

esclarecem: 

Primeiro aspecto: a enunciação pública das máximas. No final do ensaio À paz 
perpétua, Kant apresenta o que ele chamou de fórmula transcendental do direito 
público: “são injustas todas as ações que se referem ao direito de outros homens, 
cujas máximas não se harmonizem com a publicidade” (Kant, 2004, 165/8:381); 
[...]Segundo aspecto: a universalidade contida na formulação das máximas. A 
apresentação pública das máximas de atuação política implica a ideia de que tanto as 
máximas (razões) quanto as decisões (as próprias leis) sejam formuladas de modo tal 
que qualquer um possa dar o seu consentimento. Para Kant, a pedra de toque que 
garante a legitimidade de uma legislação é a possibilidade do povo consentir com a 
legislação. Essa possibilidade de consentimento significa que cada membro do povo 
poderia moralmente assumir para si o cumprimento daquela legislação, sem que ele 
se representasse, dessa forma, como descumprindo uma lei moral. Nesse caso, 
“aquilo que o povo (a totalidade dos súditos) não pode decidir sobre si mesmo e os 



14 
 

seus membros não pode também o soberano decidi-lo sobre o povo” (Kant, 2005, 
204/6:329; 2004, 83/8:297). Esse critério que deve estar presente na formulação das 
leis também deve estar presente na atuação de cada representante político em uma 
democracia. 
Terceiro aspecto: a institucionalização da apresentação das máximas. Uma 
constituição republicana enquanto governo das leis e não governo da vontade 
arbitrária dos homens implica que a sua forma interna de funcionamento deve 
respeitar determinados procedimentos, os quais não são apenas mera burocracia 
vazia, mas momentos daquele governo das leis. Nesse caso, a própria publicidade 
dos procedimentos de representação deve ser institucionalizada e não deixada à 
revelia do arbítrio dos representantes. Não importa, pelo menos em princípio, como 
ou o quanto os representados acompanham de fato a publicização das razões dos 
representantes, o que importa é que os representados e, principalmente, os homens 
de letras possam acompanhar os procedimentos e as razões de decisão dos 
representantes do povo. Nesse caso, uma lei que faculta ou mesmo prescreve o sigilo 
de determinados procedimentos políticos de deliberação está em franca contradição 
com os critérios da institucionalização da publicidade, por conseguinte, com a 
moralidade e legitimidade de uma forma de governo republicana (CONSANI; 
KLEIN, 2014, p. 253-254). 

  

 De acordo com Consani e Klein, (2014, p.253) a publicidade para Kant é “o principal 

elemento da representação política”, com base nos três aspectos constituintes da publicidade 

que eles, os autores, apresentaram. Dessa forma expõem-se a compreensão dos mesmos. 

Com relação à enunciação pública das máximas, os referidos autores recorrem à Kant 

para explicar tal elemento, apresentando o conceito de máxima e da fórmula transcendental do 

direito público, acentuando que “são injustas todas as ações que se referem ao direito de 

outros homens, cujas máximas não se harmonizam com a publicidade” (KANT, 2004, p. 165). 

Consani e Klein (2014, p.254), fazem um alerta afirmando que “nem todas as máximas que 

toleram ou suportam a publicidade são por si mesmas justas”. Para tanto, as ideias kantianas 

são retomadas e ratifica-se, afirmando que “todas as máximas que necessitam da publicidade 

(para não fracassarem no seu fim) concordam simultaneamente, com o direito e a política” 

(KANT, 2004, p. 171). 

Quanto à universalidade contida na formulação das máximas, Consani e Klein (2014, 

p. 254), reforçam que tanto as razões quanto as decisões sejam formuladas e tenham o 

consentimento de todos ou da maioria, portanto, os membros têm o poder de decisão e 

cumprimento das leis, não se constituindo, dessa forma, exclusividade dos representantes, a 

incumbência de formular as leis e determinar, em reservado, sobre as decisões que interferem 

e contrariem os interesses da maioria. 

No que se refere ao aspecto da institucionalização da apresentação das máximas, 

Consani e Klein (2014, p. 256) reforçam que na constituição republicana enquanto “governo 

das leis”, devem ser cumpridos alguns trâmites, tais como: “a própria publicidade dos 
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procedimentos de representação deve ser institucionalizada e não deixada à revelia do arbítrio 

dos representantes.” Dessa forma, um governo que se diz republicano, quando não publiciza 

seus atos, tornando-os públicos aos representados, está em discordância com os critérios da 

institucionalização da publicidade e da moralidade. 

Ainda recorrendo ao pensamento dos autores acima citados e estabelecendo uma 

relação com o princípio da publicidade, em consonância com a legitimidade da democracia 

representativa, da mesma forma, pode-se proceder ao entendimento dos aspectos propostos, 

quando eles questionam: “como tornar uma democracia representativa”? ao que respondem: 

“Através da publicidade dos atos e máximas dos representantes”, pois: “todos esses três 

aspectos da publicidade são condições de legitimidade da representação”, Consani e Klein 

(2014, p. 256), uma vez que permitem aos representados acompanharem e emitirem um juízo 

de valor às decisões do agir político, elementos considerados essenciais, pois possibilitam um 

aperfeiçoamento do Estado e do povo que o constitui. 

 Portanto, é estabelecida uma relação das pessoas entre si e com o Estado ou Estados 

ou confederações. Dessa forma, postula Kant:  

No tocante ao direito das gentes — só se pode falar do direito das gentes sob o 
pressuposto de alguma situação jurídica(isto é, uma condição externa sob a qual se 
possa atribuir realmente ao homem um direito); porque, enquanto direito público, 
implica a publicação de uma vontade geral que determine a cada qual o que é seu, e 
este status juridicus deve promanar de algum contrato que não tem sequer de fundar-
se em leis coactivas (como aquele de que provém um Estado), mas pode ser em todo 
o caso, o contrário de uma associação constantemente livre, como o caso acima 
citado da federação de vários Estados. Com efeito, sem um estado jurídico qualquer, 
que ligue activamente as distintas pessoas (físicas ou morais), / por conseguinte, cm 
pleno estado de natureza, nada mais pode haver senão um direito privado. (KANT, 
2004, p. 167). 

 

Na abordagem das máximas que não se harmonizam com a publicidade, Kant (2004, 

p. 165), assim se expressa: “São injustas todas as ações, que se referem ao direito de outros 

homens, cujas máximas não se harmonizem com a publicidade”. E de forma categórica, 

complementa: 

Pois uma máxima que eu não posso manifestar em voz alta sem que, ao mesmo 
tempo, minha própria intenção seja frustrada, que deve ficar inteiramente secreta se 
quiser ser bem sucedida e, que eu não posso confessar publicamente sem provocar 
de modo inevitável a oposição de todos contra o meu propósito, uma máxima assim 
só pode obter a necessária e universal reação de todos contra mim, cognoscível a 
priori, pela injustiça com que a todos ameaça (KANT, 2004, p. 165). 
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A discussão sobre a publicidade do conjunto das ações de um governo tem sido objeto 

de debate de toda a sociedade preocupada em acompanhar e participar dos processos 

decisórios, tendo em vista um maior controle dos atos daqueles que detêm o supremo poder. 

Assim, amparado por um conjunto de regras, o representante está autorizado a decidir 

pelo coletivo, tornando públicas as decisões que interferem no cotidiano daqueles que o 

autorizaram. Nesse sentido, o exercício da razão implica sua própria publicidade, sendo 

condição imprescindível para a legitimação política do estado democrático. 

Portanto, “o campo de decisão de um representante é limitado pela noção daquilo que 

moralmente o indivíduo e um povo podem decidir sobre si mesmo” (CONSANI; KLEIN, 

2014, p. 255). Nessa perspectiva, o poder do representante está condicionado à aprovação dos 

representados, ou seja, os representantes têm restrições quanto à tomada de decisão, 

entretanto, para representante e representado, não são permitidos atos que desrespeitem a 

dignidade humana, assim, as decisões precisam estar em acordo com os três princípios 

constituintes de uma república, quais sejam: a liberdade, a igualdade e a independência 

(KANT, 2004, p. 297). 

Significa dizer que, todos os atos de um governo devem ser conhecidos por todos, 

revelados, notoriamente, de forma manifesta e transparente, possibilitando o 

acompanhamento tanto dos modos de agir quanto das razões que o levaram a determinadas 

tomada de decisões. Depreende-se, portanto, que um dos eixos da democracia é a publicidade, 

o que é salientado por Bobbio, (2015, p. 134), quando afirma que a democracia é o governo 

do poder visível, e segundo o autor “nada pode permanecer confinado no espaço do mistério”, 

assim, o autor define “o governo da democracia como o governo do poder público em 

público”. Por conseguinte, a publicidade legitima a democracia e tal representação, 

necessariamente, passa pelo crivo do acompanhamento, fiscalização e controle popular. 

Com base na indissociável relação entre a publicidade, o direito e a política, Kant 

(2004, p. 165) afirma: “São injustas todas as ações que se referem ao direito de outros 

homens, cujas máximas não se harmonizam com a publicidade". Conforme a afirmação 

exposta anteriormente, há uma estreita relação entre os conceitos transcendental e o direito 

público. O direito público é definido por Kant (2004, p.164) como sendo um sistema legal no 

qual o indivíduo ou conjuntos de povos são representados e, cuja vontade unificadora tem por 

fim estabelecer a justiça. Nesse sentido, o Estado é assim definido como a totalidade de 

indivíduos, regido por uma condição civil e legal que os norteia na vida em sociedade. Para 
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Kant, a opinião pública pode desempenhar papel decisivo na condução de questões que 

envolvem a consecução de um estado de paz entre os povos. 

Entretanto, para que haja o pleno desenvolvimento da humanidade é necessário o 

estabelecimento de um contrato social, no qual a vontade dos homens tem por fim a criação 

de uma ordem jurídica. Esta, por sua vez, é entendida como o conjunto da vontade dos 

homens, que legitimados democraticamente, são corresponsáveis da sociedade política, pois 

têm os seus direitos de participação e representação com a vigência e o contrato social. Estas 

premissas, por sua vez, estabeleceriam as condições necessárias para que, numa Confederação 

de Estados, se tornasse possível uma paz duradoura. 

 

1.2 O QUE É O IMPERATIVO CATEGÓRICO? 

 

É por meio da liberdade que o indivíduo age conforme a razão enquanto princípio da 

vontade. Assim se expressando, o filósofo alemão, Immanuel Kant deixa para os seus leitores, 

talvez, um do seus principais legados: o imperativo categórico. Para corroborar essa assertiva, 

afirma que a “ação é representada como boa em si, por conseguinte, como necessária numa 

vontade em si conforme a razão como princípio dessa vontade” (KANT, 2004, p.157). 

Assim, para Kant, o dever moral é um imperativo categórico, pois o homem age e 

segue a lei de forma autônoma, segundo um mandamento da razão, um princípio prático pelo 

qual a ação é necessária, considerada também uma prescrição pragmática segunda o qual o 

sujeito dever agir. Nessas circunstâncias, o contrato, portanto, nasce da liberdade e para a 

liberdade. Liberdade essa, entendida pelo autor como sendo o princípio e o fim da filosofia do 

direito. 

A liberdade, nesse sentido, é assim compreendida também como autonomia, segundo a 

qual Kant (2004, p. 159), recomenda: “age de tal modo que possas querer que a tua máxima 

se torne uma lei universal”. Assim, é a partir da liberdade com autonomia que o homem é 

capaz de criar as leis para si próprio e obedecê-las em razão delas mesmas, pois não estão 

fundadas em interesses que não sejam do bem comum e emanam da vontade livre do homem, 

denominada por Kant como sendo o princípio da autonomia que é o oposto à heteronomia. 

Depreende-se, portanto, que diferentemente da autonomia, a heteronomia é baseada numa 

influência externa, pautada na ideia de castigo ou prêmio. 
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Ainda sobre liberdade e a capacidade de o indivíduo obedecer às leis, pois as mesmas 

são criadas pelo conjunto de indivíduos e, portanto, por ele são consentidas, na visão Kantiana 

o direito existe para a liberdade, mas para tanto, é necessário o homem passar de um estado 

natural para o estado civil; nesse entendimento, o homem abandona sua liberdade natural pela 

liberdade civil, ou seja, passa a agir conforme a liberdade externa que diz respeito aos deveres 

jurídicos e, liberdade interna, cujos pilares estão sustentados nos deveres da virtude. 

Para o filósofo alemão, tanto a liberdade interna quanto a liberdade externa, se fundem 

em uma só liberdade, sendo a primeira, garantida pela ética e a segunda garantida pelo direito, 

entretanto, essa divisão proposta por ele dá-se em razão da necessidade de considerar a dupla 

natureza do homem, enquanto inteligível e do mesmo modo prático. 

Na esfera estatal, liberdade é concebida por Kant como princípio ético da autonomia, 

levando em conta o caráter que o homem tem de comunicar-se, assim o autor considera que a 

liberdade de pensar e a liberdade de comunicar estão entrelaçadas. Desse modo, pensar e 

expressar são ações indissociáveis, com isso, ele reconhece que o indivíduo não nasceu para 

isolar-se, mas, sobretudo para viver em sociedade e comunicar-se com os outros homens. 

Nesse sentido, há explicitamente tanto a necessidade de o indivíduo ter o 

conhecimento dos atos de outrem, quanto de explicitar os seus pensamentos, tornando-os 

públicos. Trazendo esse entendimento para as contribuições de Kant, no que se refere à 

constituição dos conceitos de espaço público, esfera pública e publicidade, sob o ponto de 

vista do filósofo, embora em seus textos, segundo Santos ([2014]) não sejam encontrados os 

termos espaço e esfera pública, ele é categórico em afirmar que, a publicidade é um princípio 

transcendental, ou seja, contrapõe-se ao que é privado, portanto, ao que é mantido em 

segredo, mais ainda, ao que não é declarado. 

Assim, a visibilidade do poder, para Kant, é uma necessidade moral e não apenas 

política. Tal sustentação é reforçada pelo autor quando assegura que a consonância entre a 

moral e a política faz parte do direito dos povos, cuja outorga se dá à parte da justiça, sendo 

por esta última legitimada. Ora, se diz respeito a todos e, igualmente, é do interesse de todos, 

logo tem que ser tornado público, ou seja, a publicidade é essencial sob a perspectiva moral e 

também política. 

Kant sintetiza seu pensamento em torno das questões da moralidade e da ética, dando 

origem, portanto, ao imperativo categórico, no qual a liberdade e a ética, a vontade e a razão 

definem-se como deveres morais e são aplicáveis a todos, tornando-se leis universais, assim, 
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as ações objetivamente, devem ser regidas por princípios universais e não por regras 

circunstanciais. 

Agir com base nos princípios morais, pressupõe ação planejada e transparente e vai 

muito além do cumprimento de normas. De acordo com a lei ou regra do imperativo 

categórico, é uma “regra moral universal que nos comanda a obedecê-la” (BROWN, 1993, p. 

72). Ao mesmo tempo em que põe em questão a origem desse comando que orienta a decisão 

de obediência, Brown remete-se a Kant para respondê-la, estabelecendo uma relação 

interessante, utilizando as afirmações do filósofo “nós mandamos em nós mesmos” 

(BROWN, 1993, p. 72) e, portanto, “nós quisemos o imperativo categórico, por esse fato, nós 

também desejaremos obedecê-lo” (BROWN, 1993, p. 72). 

Assim, a lei moral está intrinsecamente vinculada à liberdade, liberdade de escolha.  

Para Kant, liberdade e igualdade estão fundadas no dever cujo pressuposto moral tem sua 

fonte na liberdade. Por meio da liberdade são promovidas as linguagens oral e escrita e assim, 

a falta da liberdade invalida a opinião pública, que perde sua legitimidade e desse modo não 

há como se expressar publicamente num estado em que a liberdade é reprimida. 

Nesse sentido, uma república efetiva de cidadãos livres, as liberdades de pensar e de 

tornar públicos os próprios pensamentos, pressupõe e exige a liberdade de pensar e de 

expressar de todos os outros, o que consolida o uso público da própria razão, alicerça o que 

Kant denomina de esclarecimento (Aufklärung), que é a passagem do homem da menoridade 

à maioridade. 

Portanto, o público a que se refere Kant é dinâmico, sendo construído e instaurado 

pelo uso público da razão. Significa dizer que é um espaço alicerçado na reflexão e na 

autonomia, no qual os seus membros pensam e têm opinião e voz próprias, um público 

constituído por cidadãos “livres, esclarecidos que comunicam uns aos outros suas 

perspectivas e dos outros recebem o acolhimento autônomo ou a crítica” (SANTOS, [2014]). 

Constata-se, portanto, que a república é uma extensão política configurada pela 

identidade daqueles que a constitui, como afirma Santos ([2014]) “o espaço público é, pois, 

uma construção dos seus próprios atores ou agentes que são ao mesmo tempo os usufrutuários 

ou beneficiários dessa construção.” Pode-se afirmar, nesse sentido, que por ser um espaço 

vivo e que sofre constantes transformações, estão previstas relações dinâmicas de 

divergências e de convergências de ponto de vista. 
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Sobre a concepção e construção de espaço público sempre a ser reinventado e 

reconstruído, Santos ([2014]) explicita o sentido da expressão “fazer uso público da razão”, 

bem como, expõe a fórmula transcendental da publicidade. 

A respeito de “fazer uso público da razão” Santos [2014]) destaca que “a razão é 

verdadeiramente a coisa pública (res publica) por excelência e só ela cria e instaura aquele 

domínio que pode ser considerado genuinamente público”. Assim, reforça, mais ainda, que é 

por meio da liberdade de falar ou de escrever que o homem faz uso público da sua razão. 

Para que não haja o entendimento de que a liberdade individual de usar publicamente 

sua própria razão possa causar desordens, o autor reafirma que Kant tem consciência de que 

quando há um equilíbrio entre razão e liberdade não estão previstas e admitidas a geração de 

transtornos no governo do estado nem na ordem pública e assim ele subscreve, evocando 

Kant: 

A razão e a liberdade – se adequadamente entendidas e livremente exercidas – no 
seu próprio exercício têm já o antídoto contra os excessos e, por conseguinte, não 
causam a mínima perturbação à paz pública ou à unidade da república (KANT, 
2004). 

Nessa perspectiva, a liberdade de pensar e tornar públicos os próprios pensamentos 

estão associados à formação de um modelo no qual os cidadãos sejam livres. Assim, liberdade 

de pensar e expressar de um indivíduo pressupõe também a liberdade de pensar e comunicar 

dos demais sujeitos. Para Kant (2004) “aquele poder exterior que tira aos homens a liberdade 

de comunicarem publicamente os seus pensamentos, também lhes tira a liberdade para 

pensarem”. 

Um público que age e reflete sobre as decisões, numa perspectiva de não 

conformidade com o que está posto, mas, sobretudo, é corresponsável pelas deliberações. Um 

espaço público que nasce da colaboração de cada um que, de forma livre e ativa, participa e 

colabora, possibilitando e contribuindo para a formação e manutenção de um lugar dinâmico e 

receptivo. 

Retomando o princípio transcendental da publicidade, Kant (2004) afirma que a 

publicidade é encontrada a priori na razão, não sendo extraída de situações experienciais, mas 

contida no conceito de direito estatal e de direito dos povos, sendo considerado seu aspecto 

ético e jurídico, pois é uma máxima justa, uma vez que as ações são passíveis de publicação e, 

portanto, não pode ser ocultada. Santos ([2014]) é incisivo em afirmar que existe uma 

“correlação entre a condição de publicidade e a qualidade de justiça ou de direito do conteúdo 

de uma máxima”. 
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Associada a essa declaração, é oportuno enunciar que a publicidade é sustentada no 

julgamento das máximas que a regem, assim, sem publicidade não há justiça nem direito, 

havendo correspondência entre o que é ético e o que é jurídico, ou melhor dizendo, é 

estabelecer o nexo entre o que é justo e o que é bom. 

Santos recorre a alguns fundamentos de Kant para invocar o princípio ou fórmula 

transcendental da publicidade. São eles: 

O sentido lógico que serve como aferidor e critério da qualidade de justiça ou 
injustiça de uma máxima; sentido intersubjetivo como o modo de eliminar ou afastar 
a desconfiança entre os contratantes enquanto garantia e prova de boa fé; sentido 
objetivo, como prova e expressão da união e conciliação (harmonia) da política com 
o direito e com a moral: o que não e formalmente correto, também não é justo, nem 
bom (KANT, 2004). 

Assentado no princípio da publicidade está o pressuposto da opinião pública, o que 

Kant (2004) reforça ao afirmar que senão houver publicidade, portanto, não há justiça, assim 

o que é pensado e argumentado decisoriamente para o público deve ser publicamente 

divulgado. Para Arendt (1994, p.22) “a publicidade é um conceito-chave do pensamento 

político kantiano; nesse contexto, aponta a sua convicção de que os maus pensamentos são 

secretos por definição” e, portanto, “a interdição da publicidade impede o progresso de um 

povo” Kant (1993, p. 107). 

 Nos postulados kantianos há uma relação explícita, também, entre opinião pública e 

corrupção do poder público sobre essa última. Kant afirma que: toda lei ou ação do poder que 

não emana da vontade coletiva de um povo contradiz o contrato originário, entendido por 

Kant como uma ideia regulativa da razão cuja efetividade é a obrigatoriedade de o legislador 

fornecer as leis, de modo que elas tenham sido a devida participação de um povo, 

representando, portanto, suas vontades e interesses, o autor alerta que as leis no Estado de 

Direito, têm que ser preservados os direitos naturais à liberdade e à igualdade. 

Consani e Klein (2014, p. 261) ressaltam que os aspectos morais e políticos de uma 

representação não são idênticos, e assim, os autores pontuam:  

Uma representação política pode ser democrática sem ser moral, como quando, por 
exemplo, uma maioria retira direitos de uma minoria, estabelecendo assim, uma 
agressão ao princípio da igualdade de liberdade política. 

 
Mas, são categóricos em afirmar que a publicidade consiste no elemento central, seja 

sob o critério moral ou político-democrático, a qual legitima e efetiva a vida em sociedade, 

sendo, segundo os autores condição essencial, que promove a avaliação dos princípios que 

visam ser moral e juridicamente aceitáveis. 
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1.3 PUBLICIDADE E DEMOCRACIA 

 

O conceito de direito, termo bastante usado no âmbito das instituições, tem sido 

associado a ações e fatos que, interrelacionados, influenciam no conjunto dos resultados. 

Assim, toda a ação, seja ela intencional ou não, gera consequências, uma vez que, nessa 

relação de escolha, a liberdade envolve a vinculação com a lei universal. Desse modo, “O 

direito é, portanto, a soma das condições sob as quais a escolha de alguém pode ser unida à 

escolha de outrem de acordo com uma lei universal de liberdade” (Kant, 2004, p. 76). 

Nesse sentido, ação e poder visível trazem à tona a relevância da descentralização, 

publicidade e transparência, sendo as âncoras que amparam os atos próprios do poder público, 

defendidos, enfaticamente, por Kant, quando da formulação do princípio da publicidade. 

À vista disso, transpondo para a contemporaneidade, de acordo com o filósofo italiano 

Norberto Bobbio, a publicidade dos atos é regra na democracia e, pela própria natureza, a 

citação do poder, não há como tornar públicas todas as ações políticas. Kant, portanto, postula 

que, apenas por meio da publicidade, o fim, que é universal, é alcançado, promovendo-se 

então a tão desejada felicidade. 

A esse respeito, Bobbio (2015, p. 134) ainda reforça que a democracia é o governo do 

“poder visível”. Para o autor, o governo da democracia é definido como o “governo do poder 

público em público”, portanto, todas as ações dos representantes devem ser conhecidas por 

aqueles que o investiram do poder. Entretanto, o referido autor reitera que existem exceções 

que só devem ganhar visibilidade quando não se constituírem, na opinião daqueles que 

governam, como uma ameaça à segurança pública. 

Desse modo, Bobbio formula conceitos que norteiam os princípios fundamentais do 

governo democrático: sua essência pública e o poder invisível, ele reitera essa afirmação com 

a seguinte assertiva: “O caráter público é a regra, o segredo a exceção” (BOBBIO, 2015, 

p.138). Dessa forma, a visibilidade dos atos públicos se constitui em um dos eixos da 

democracia. 

O autor reforça que participação e publicidade convergem no mesmo sentido, desse 

modo, acentua que “O poder é tanto mais visível quanto mais próximo está” (BOBBIO, 2015, 

p. 140). Portanto, salienta-se uma necessária proximidade espacial entre quem governa e 

quem é governado. 
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No que tange a um esclarecimento sobre o nexo entre “opinião pública e caráter 

público do poder”, retoma-se os conceitos de Kant, quando argumenta que “o uso público da 

própria razão deve ser livre o tempo todo e apenas ele pode realizar o iluminismo entre os 

homens” (1956, p. 143 e 148). 

Retomando as lições de Bobbio, a publicidade dos atos possibilitam, positivamente, 

um maior controle e acompanhamento da sociedade e dos órgãos fiscalizadores, o exercício 

do direito e o cumprimento dos deveres que devem ser exercidos pelos representantes. 

Entretanto, a permissão das exceções têm tornado vulneráveis a incidência de 

“segredos” que nem sempre convergem para o benefício da coletividade, tendo servido para 

tornar ocultos os atos da corrupção, o peculato, a malversação e assim por diante. 

Segundo Bobbio, as informações sigilosas mantidas na opacidade se “constitui e 

suscita o escândalo público”, e assim afirma o autor: 

O momento em que nasce o escândalo é o momento em que se torna público um ato 
ou uma série de atos até então mantidos em segredo ou ocultos na medida em que 
não podiam ser tornados públicos, pois caso o fossem, aquele ato ou aquela série de 
atos não poderiam ser concretizados (BOBBIO, 2015, p. 145). 

Nesse sentido, a questão dessa forma de “poder invisível” diverge daquele cujo 

segredo se constituíra numa medida de estabilidade do bem-estar do povo, contrariando 

totalmente os conceitos Kantianos de virtudes e direito, quando prevalecem a voz da razão e o 

discernimento e julgamento entre o certo e o errado, como norteadores das ações. Ainda de 

acordo com os postulados do filósofo italiano: 

O critério da publicidade para distinguir o justo do injusto, o lícito do ilícito, não 
vale para as pessoas em quem, como o tirano, o público e o privado coincidem, na 
medida em que os negócios do Estado são os seus negócios pessoais e vice-versa. 
(BOBBIO, 2015, p. 41). 

Portanto, é condição essencial à sociedade o conhecimento e acesso aos atos dos 

governos, como expressa o autor: 

Não existe democracia sem opinião pública, sem a formação de um público que 
pretenda ter o direito de ser informado das decisões que são tomadas em nome do 
interesse coletivo e exprimir sobre elas sua própria crítica livre (BOBBIO, 2015, p. 
41). 

Refletindo melhor sobre essa questão e destacando uma outra contribuição para essa 

temática, tendo em vista uma sensata compreensão sobre os conceitos de democracia e o 

poder visível, assim esclarece Schmitt: 

A representação somente pode ocorrer na esfera do público. Não existe nenhuma 
representação que se desenvolva em segredo ou a portas fechadas[...] Sessões 
secretas, acordos e decisões secretas de qualquer comitê podem ser muito 



24 
 

significativas e importantes, mas não podem jamais ter um caráter representativo. 
(SCHMITT, 1928 apud BOBBIO, 2015, p. 208). 

Nessa perspectiva, o governo democrático está apoiado nos pilares da participação 

pública e na publicidade. Assim, na democracia, está contemplada, sob a forma 

representativa, a participação da coletividade. Esse enfoque é reforçado por Schmitt, quando 

afirma que o invisível, o representado, se faz visível por aquele que o representa, nas palavras 

do autor: 

Representar significa tornar visível e tornar presente um ser invisível mediante um 
ser publicamente presente. A dialética do conceito repousa no fato de que o invisível 
é pressuposto como ausente e ao mesmo tempo tornado presente (SCHMITT, 1928 
apud BOBBIO, 2015, p. 208). 

Portanto, a referida participação dos ausentes se faz presente no regime democrático 

quando os representados estão legitimamente contemplados pelos seus representantes, em 

atendimentos aos preceitos de um estado democrático, consubstanciado pela publicidade, isto 

é, pela observância aos preceitos normativos. 

 

CAPÍTULO II 

2 NORMAS INSTITUCIONAIS E LEGISLAÇÃO REFERENTE À PUBLICIDADE 

2.1 DESCRIÇÃO DE NORMAS DOS ORGANISMOS INTERNACIONAIS 

 

Estabelecida a fundamentação do princípio da publicidade sob o enfoque de Kant e 

desenvolvendo uma visão cosmopolita na busca de referências num espaço que possa ser 

definido como esfera pública mundial ou mesmo regional, visto que a postulação kantiana 

tem como objeto a “paz perpétua” entre as gentes e os Estados, a análise e a reflexão deste 

trabalho terão como base também as normas dos organismos internacionais, cuja natureza 

apontam para essa visão universal e a relação desses com a publicidade. 

De início, até pelo caráter e pela importância, mesmo crivada de críticas pela atuação 

nos mais diversos conflitos mundiais, a ONU, ainda é, nos tempos atuais, um organismo que 

replica através dos seus fóruns, as questões mais diversas e aos conflitos existentes ao redor 

do planeta. Dada, portanto, essa relevância no cenário mundial, aliado ao constante aumento 

de países membros nos dias de hoje, desde a sua criação, essa organização internacional 

alcança uma verdadeira representatividade global, mas, um dos principais problemas que essa 

organização enfrenta, e talvez o mais contundente, seja o funcionamento do seu órgão de 

maior importância: o Conselho de Segurança. Esse organismo é restrito e classifica seus 
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integrantes em dois níveis diferentes: os permanentes, que possuem uma espécie de poder de 

veto ante as suas decisões, e os rotativos, que são eleitos entre os outros membros para 

períodos determinados. 

 O Conselho de Segurança é um organismo que faz parte da ONU o qual possui uma 

representação fixa sendo composto por cinco estados membros: Estados Unidos, China, 

Rússia, Reino Unido e França, que detêm o poder de veto. Outros dez Estados membros cujos 

representantes são eleitos em rodízio pelos demais países membros, porém, sem a 

prerrogativa dos primeiros. Além disso, é o conselho que atua na definição de sanções 

militares contra os Estados membros, sendo considerado na prática o seu órgão mais 

importante, embora esse papel não esteja definido pela Carta das Nações Unidas.  

Não obstante à atuação desse organismo internacional, o Brasil é signatário da Carta 

das Organizações das Nações Unidas, assinada em São Francisco, em 26 de junho de 1945, 

por ocasião da Conferência de Organização Internacional das Nações Unidas. A referida Carta 

prescreve no Art. 1º, item dois: 

Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de 
igualdade de direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas 
apropriadas ao fortalecimento da paz universal (BRASIL, 1945). 

A proposição da criação da ONU no pós-guerra é imediatamente aceita pelo Estado 

brasileiro que a reconhece pelo Decreto N° 19.841, de 22/10/1945, sendo a mencionada carta 

parte integrante do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. 

Da mesma forma, o Brasil é membro da Organização dos Estados Americanos(OEA), 

organismo regional, composta por vinte e um países que se reuniram em Bogotá, em 1948, 

para a assinatura da sua Carta. A composição inicial dos países membros é: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Estados Unidos da 

América, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela (República Bolivariana da). 

Países que se tornaram membros posteriormente: Barbados, Trinidad e Tobago (1967), 

Jamaica (1969), Granada (1975), Suriname (1977), Dominica, Santa Lúcia (1979), Antígua e 

Barbuda, São Vicente e Granadinas (1981), Bahamas (1982), St. Kitts e Nevis (1984), Canadá 

(1990), Belize, Guiana(1991). 

Portanto, essa forma como os países membros estão organizados e cujas finalidades 

convergem para o fortalecimento da paz entre os povos, mostra que os mesmos estão em 
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consonância com os ideais kantianos, quando o filósofo reitera que uma série de Estados-

Nações que comungam de normas, se submetem, em tese, às suas próprias prescrições. 

A Carta da OEA tem como natureza e propósitos desenvolver esforços que busquem 

uma ordem de paz e justiça para promover a solidariedade, intensificar sua colaboração e 

defender sua soberania, sua integridade territorial, sua independência. 

Para realizar os princípios em que se baseia e para cumprir com suas obrigações 

regionais, a Organização dos Estados Americanos estabelece como propósitos essenciais os 

seguintes postulados: garantir a paz e a segurança continentais; promover e consolidar a 

democracia representativa com respeito ao princípio da não intervenção. 

Observa-se, portanto, que são postulados de caráter universal alinhados com os 

pressupostos descritos na Carta das Nações Unidas, em especial, quando é dada ênfase à 

promoção e consolidação da democracia como formas de alcançar o desenvolvimento e o 

bem-estar social. A esse respeito citando os argumentos de Benthan, Brown afirma: “a 

democracia é o melhor meio para se definir a felicidade pública, porque a democracia é mais 

sensível ao maior número do que qualquer outra forma de governo” (BROWN, 1993, p. 77). 

Para Brown (1993, p. 77), portanto: “as pessoas como um todo são a autoridade final para 

definir prazer e dor e para decidir sob quais leis e padrões morais devem viver”. 

Compreende-se, então, que a publicidade e a democracia são elementos essenciais à 

participação social tanto nos processos de elaboração das normas institucionais quanto na 

execução e ações administrativas da gestão pública. Assim, isso possibilita e facilita o acesso 

aos resultados obtidos por quaisquer membros da comunidade universitária e da sociedade 

civil. 

Nas suas normas a Organização dos Estados Americanos (1967) reafirmam os 

seguintes princípios: 

[...] O direito internacional é a norma de conduta dos Estados em suas relações 
recíprocas; 
A ordem internacional é constituída essencialmente pelo respeito à personalidade, 
soberania e independência dos Estados e pelo cumprimento fiel das obrigações 
emanadas dos tratados e de outras fontes do direito internacional; 
A boa-fé deve reger as relações dos Estados entre si; 
A solidariedade dos Estados americanos e os altos fins a que ela visa requerem a 
organização política dos mesmos, com base no exercício efetivo da democracia 
representativa; 
Todo Estado tem o direito de escolher, sem ingerências externas, seu sistema 
político, econômico e social, bem como de organizar-se da maneira que mais lhe 
convenha, e tem o dever de não intervir nos assuntos de outro Estado. Sujeitos ao 
acima disposto, os Estados americanos cooperarão amplamente entre si, 
independentemente da natureza de seus sistemas políticos, econômicos e sociais; 
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A justiça e a segurança sociais são bases de uma paz duradoura; 
A unidade espiritual do Continente baseia-se no respeito à personalidade cultural 
dos países americanos e exige a sua estreita colaboração para as altas finalidades da 
cultura humana; 
A educação dos povos deve orientar-se para a justiça, a liberdade e a paz.  

 

Portanto, mais uma vez, estabelece-se uma relação estreita entre o princípio da 

publicidade e a democracia com a gestão pública na medida em que esta amplia o espaço de 

participação e controle da sociedade, fortalecendo a capacidade e o direito de os indivíduos 

participarem de modo efetivo da tomada de decisões que os afetam. 

Assim, é através dos princípios da publicidade materializada em forma de 

transparência que se permite uma convivência igual entre os povos, originando uma sociedade 

na qual todos os habitantes sejam livres e iguais perante a lei. 

Nos organismos regionais, há também uma conjunção de normas que proclamam 

direitos comuns aos seus signatários de forma a garantir a boa convivência entre os seus 

estados nações.  

O Brasil é, também, membro da União das Nações Sul-americanas (UNASUL), 

juntamente com a República Argentina, a República da Bolívia, a República do Chile, a 

República da Colômbia, a República do Equador, a República Cooperativista da Guiana, a 

República do Paraguai, a República do Peru, a República do Suriname, a República Oriental 

do Uruguai e a República Bolivariana da Venezuela. 

A UNASUL tem como objetivo: 

 

Construir, de maneira participativa e consensuada, um espaço de integração e união 
no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus povos, priorizando o 
diálogo político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infraestrutura, o 
financiamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas a eliminar a desigualdade 
socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, fortalecer a 
democracia e reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da soberania e 
independência dos Estados (BRASIL, 2012). 

  

Mais Especificamente tem como objetivos: 

a) o fortalecimento do diálogo político entre os Estados Membros que assegure um 
espaço de concertação para reforçar a integração sul-americana e a participação da 
UNASUL no cenário internacional;  
b) o desenvolvimento social e humano com equidade e inclusão para erradicar a 
pobreza e superar as desigualdades na região;  
c) a erradicação do analfabetismo, o acesso universal a uma educação de qualidade e 
o reconhecimento regional de estudos e títulos; 
d) a integração energética para o aproveitamento integral, sustentável e solidário dos 
recursos da região;  
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e) o desenvolvimento de uma infraestrutura para a interconexão da região e de 
nossos povos de acordo com critérios de desenvolvimento social e econômico 
sustentáveis;  
f) a integração financeira mediante a adoção de mecanismos compatíveis com as 
políticas econômicas e fiscais dos Estados Membros;  
g) a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos ecossistemas, assim 
como a cooperação na prevenção das catástrofes e na luta contra as causas e os 
efeitos da mudança climática;  
h) o desenvolvimento de mecanismos concretos e efetivos para a superação das 
assimetrias, alcançando assim uma integração equitativa;  
i) a consolidação de uma identidade sul-americana através do reconhecimento 
progressivo de direitos a nacionais de um Estado Membro residentes em qualquer 
outro Estado Membro, com o objetivo de alcançar uma cidadania sul-americana;  
j) o acesso universal à seguridade social e aos serviços de saúde;  
k) a cooperação em matéria de migração, com enfoque integral e baseado no 
respeito irrestrito aos direitos humanos e trabalhistas para a regularização migratória 
e a harmonização de políticas;  
l) a cooperação econômica e comercial para avançar e consolidar um processo 
inovador, dinâmico, transparente, equitativo e equilibrado que contemple um acesso 
efetivo, promovendo o crescimento e o desenvolvimento econômico que supere as 
assimetrias mediante a complementação das economias dos países da América do 
Sul, assim como a promoção do bem-estar de todos os setores da população e a 
redução da pobreza;  
m) a integração industrial e produtiva, com especial atenção às pequenas e médias 
empresas, cooperativas, redes e outras formas de organização produtiva;  
n) a definição e implementação de políticas e projetos comuns ou complementares 
de pesquisa, inovação, transferência e produção tecnológica, com vistas a 
incrementar a capacidade, a sustentabilidade e o desenvolvimento científico e 
tecnológico próprios;  
o) a promoção da diversidade cultural e das expressões da memória e dos 
conhecimentos e saberes dos povos da região, para o fortalecimento de suas 
identidades;  
p) a participação cidadã, por meio de mecanismos de interação e diálogo entre a 
UNASUL e os diversos atores sociais na formulação de políticas de integração sul-
americana;  
q) a coordenação entre os organismos especializados dos Estados Membros, levando 
em conta as normas internacionais, para fortalecer a luta contra o terrorismo, a 
corrupção, o problema mundial das drogas, o tráfico de pessoas, o tráfico de armas 
pequenas e leves, o crime organizado transnacional e outras ameaças, assim como 
para promover o desarmamento, a não proliferação de armas nucleares e de 
destruição em massa e a desminagem;  
r) a promoção da cooperação entre as autoridades judiciais dos Estados Membros da 
UNASUL;  
s) o intercâmbio de informação e de experiências em matéria de defesa;  
t) a cooperação para o fortalecimento da segurança cidadã, e  
u) a cooperação setorial como um mecanismo de aprofundamento da integração sul-
americana, mediante o intercâmbio de informação, experiências e capacitação 
(BRASIL, 2012). 

  

Em 1995, o Brasil sediou a VI Cúpula dos Poderes Judiciários, mediada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, em Brasília/DF, e que teve como tema central a questão da transparência. 

O ponto alto do referido encontro tratou da adoção, pelos 12 países membros, da Carta 

de Princípios de Transparência. A iniciativa do Superior Tribunal de Justiça (STJ) teve como 

objetivo formalizar o compromisso da justiça do continente em garantir o direito à informação 

a todos os cidadãos. 
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A Carta de Princípios foi fruto, em grande parte, das facilidades de comunicação 

propiciadas pela tecnologia da informação. A proposta prevê a divulgação das informações 

nos sites dos tribunais, bem como sua difusão por meio dos veículos de comunicação de 

massa. Dessa maneira, os Poderes Judiciários proporcionarão aos cidadãos instrumentos 

efetivos de fiscalização e combate aos desvios de conduta e corrupção no setor público. 

Dessa forma, a transparência é instrumento fundamental que permite a participação e 

acesso às informações, corroborando para a consolidação e fortalecimento da democracia, 

reforçando o que prevê o protocolo da referida cúpula que estabelece compromissos com a 

democracia nos Estados Membros da UNASUL. 

O Tratado Constitutivo da UNASUL estabelece que a plena vigência das instituições 

democráticas e o respeito irrestrito dos direitos humanos são condições essenciais para 

construir um futuro comum de paz e de prosperidade econômica e social para o 

desenvolvimento dos processos de integração entre os Estados Membros. 

Sublinha, ainda, a importância da Declaração de Buenos Aires, de 1°de outubro de 

2010, e dos instrumentos regionais que afirmam o compromisso com a democracia. Reitera, 

também, o compromisso com a promoção, a defesa e a proteção da ordem democrática, do 

Estado de Direito e suas instituições, dos Direitos Humanos e liberdades fundamentais, 

incluindo a liberdade de opinião e de expressão, como condições essenciais e indispensáveis 

para o desenvolvimento do processo de integração entre os Estados Membros. 

Para tanto, firmam o protocolo que será aplicado em caso de ruptura ou ameaça de 

ruptura da ordem democrática de uma violação da ordem constitucional ou em qualquer 

situação que ponha em risco o legítimo exercício do poder e a vigência dos valores e 

princípios democráticos. 

 

2.2 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL RELATIVA À 

PUBLICIDADE 

 

Após 43 anos da consignação da Carta da ONU, o Brasil, na Carta Magna de 1988, 

introduz, pela primeira vez, no texto constitucional o termo publicidade, contemplado no seu 

artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, quando prescreve nos seus princípios “a 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência”. 
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Conceitualmente, portanto, a publicidade, conquanto objeto deste trabalho busca 

estabelecer uma sintonia com outros princípios, uma vez que guarda relação entre eles, quais 

sejam: a legalidade, a moralidade e a eficiência. 

Em uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, corroborando ao disposto na Carta 

Magna, assim se manifestou a Ministra do Supremo Tribunal Federal Ellen Gracie (2011), 

acerca de como deve ser procedida a deliberação parlamentar:  

As deliberações parlamentares regem-se, ordinariamente, pelo princípio da 
publicidade, que traduz dogma do regime constitucional democrático. A votação 
pública e ostensiva nas Casas Legislativas constitui um dos instrumentos mais 
significativos de controle do poder estatal pela sociedade civil. ADI 4.467 MC, rel. 
min. Ellen Gracie, j. 30.9.2010, P, DJE de 1.6.2011 (SUPERIOR TRIBUNAL 
FEDERAL, 1994). 
 

Dessa maneira, são assegurados os direitos das gentes na relação com o Estado, 

quando são tornados visíveis, por meio da representação, os invisíveis, ou seja, os 

representados. 

Estabelecidos os preceitos constitucionais no tocante à publicidade, a sua regulação 

como norma é finalmente contemplada com a lei de acesso à informação, de natureza 

infraconstitucional, que veio regular os Art. 5º, XXXIII; 37, § 3º, II; e 216, §2º, estabelecidos 

na Constituição Federal, conforme se descreve a seguir: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
(...) 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública 
direta e indireta, regulando especialmente: 
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 
governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; 
(...) 
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: 
§ 2º - Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem. (BRASIL, 1988). 
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Ao fazer a apresentação da cartilha da lei, o então Ministro Chefe da Controladoria–

Geral da União Jorge Hage, ressalta: 

Com a aprovação da Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à 
Informação, o Brasil dá mais um importante passo para a consolidação do seu 
regime democrático, ampliando a participação cidadã e fortalecendo os instrumentos 
de controle da gestão pública. Ao regulamentar o artigo 5º, inciso XXXIII da 
Constituição Federal, o Brasil, além de garantir ao cidadão o exercício do seu direito 
de acesso à informação, cumpre, também, o compromisso assumido pelo país ante a 
comunidade internacional em vários tratados e convenções. O Brasil já é referência 
em matéria de divulgação espontânea de informações governamentais: o Portal da 
Transparência do Governo Federal, criado e administrado pela CGU, já foi várias 
vezes premiado, nacional e internacionalmente, sendo considerado um dos mais 
completos e detalhados sites de transparência do mundo. Faltava-nos, no entanto, 
uma lei que regulasse o acesso amplo a qualquer documento ou informação 
específica buscados pelo cidadão. A Lei 12.527 representa uma mudança de 
paradigma em matéria de transparência pública, pois estabelece que o acesso é a 
regra e o sigilo, a exceção. Qualquer cidadão poderá solicitar acesso às informações 
públicas, ou seja, àquelas não classificadas como sigilosas, conforme procedimento 
que observará as regras, prazos, instrumentos de controle e recursos previstos. O 
desafio, agora, é assegurar a implementação desta Lei. Devemos enfrentar desafios 
de natureza técnica e tecnológica e também de caráter administrativo, que incluem a 
necessidade de recursos financeiros e humanos - estes, devidamente capacitados - 
para garantir a observância do que dispõe a Lei. Além disso, teremos que vencer a 
cultura do sigilo que, de forma silenciosa e invisível, ainda se constitui um dos 
grandes obstáculos para a abertura dos governos. Nesse sentido, a atuação dos 
agentes públicos, comprometidos com a transparência e o acesso à informação, 
mostra-se essencial e determinante para o sucesso e eficácia da Lei. Esta Cartilha é 
destinada a você, servidor público, que quer conhecer a Lei de Acesso à Informação 
e contribuir para a sua aplicação (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, 
2011). 

A referida lei é um importante marco que visa reestruturar a relação entre Estado e 

sociedade de forma a aproximar as duas esferas e reforçar o importante papel da cidadania, 

contribuindo para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito que a Constituição de 

1988 inaugurou. 

Considerando que o caráter público é a regra da democracia, a abertura dos dados 

internos de natureza pública para a sociedade, tornando visível o que de outra forma estava 

oculto, é essencial para que sejam consolidadas as leis de acesso à informação. A publicidade, 

nesse contexto, é um dos principais pilares da democracia, configurando não apenas uma 

necessidade política, mas, sobretudo moral. 

Em conformidade com esse posicionamento, manifesta-se o Ministro Dias Toffolli 

numa Ação Direta de inconstitucionalidade, acerca da Lei federal 9.755/1998, que pleiteia 

autorização para que o TCU crie sítio eletrônico denominado Contas Públicas para a 

divulgação de dados tributários e financeiros dos entes federados: 

 
(...) O sítio eletrônico gerenciado pelo TCU tem o escopo de reunir as informações 
tributárias e financeiras dos diversos entes da Federação em um único portal, a fim 
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de facilitar o acesso dessas informações pelo público. Os documentos elencados no 
art. 1º da legislação já são de publicação obrigatória nos veículos oficiais de 
imprensa dos diversos entes federados. (...) A norma não representa desrespeito ao 
princípio federativo, inspirando-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais 
específica, a da transparência dos atos do poder público. Enquadra-se, portanto, no 
contexto do aprimoramento da necessária transparência das atividades 
administrativas, reafirmando e cumprindo, assim, o princípio constitucional da 
publicidade da administração pública (art. 37, caput, CF/1988).  
ADI 3.745, rel. min. Dias Toffoli, j. 15-5-2013, P, DJE de 1º-8-2013 (SUPERIOR 
TRIBUNAL FEDERAL, 2013). 
 

Embora muitas vezes a publicidade derive da transparência, aquela primeira vai muito 

mais além, pois se configura como um princípio de autoridade pelo qual os atos do poder, 

através dos seus representantes, tornam visíveis ou presentes um ser invisível, mediante um 

ser publicamente presente. 

Nesse sentido, embora os conceitos de transparência e publicidade às vezes se 

confundam, é importante aqui estabelecer a diferença entre eles. 

Enquanto a transparência é a disponibilização de informações e processos relacionados 

às políticas públicas, a publicidade demanda e exige que as políticas e as normas ocorram em 

um processo de decisão democrática, possibilitando que as instituições sejam controladas por 

outras instituições e pelos próprios cidadãos. 

Pode-se depreender, nesse sentido, que o marco de transferência de um estado 

absoluto para um estado democrático é justamente quando os governos passaram a publicar os 

atos de poder. 

Corroborando sobre esse entendimento, assim se pronunciou o Ministro Carlos 

Veloso, a cerca de um mando de injunção, cuja parecer invoca a caracterização do poder 

democrático: 

O caráter essencialmente mandamental da ação injuncional – consoante tem 
proclamado a jurisprudência do STF – impõe que se defina, como passivamente 
legitimado ad causam, na relação processual instaurada, o órgão público 
inadimplente, em situação de inércia inconstitucional, ao qual é imputável a omissão 
causalmente inviabilizadora do exercício de direito, liberdade e prerrogativa de 
índole constitucional. No caso, ex vido § 3º do art. 8º do ADCT, a inatividade 
inconstitucional é somente atribuível ao Congresso Nacional, a cuja iniciativa se 
reservou, com exclusividade, o poder de instaurar o processo legislativo reclamado 
pela norma constitucional transitória. Alguns dos muitos abusos cometidos pelo 
regime de exceção instituído no Brasil em 1964 traduziram-se, dentre os vários atos 
de arbítrio puro que o caracterizaram, na concepção e formulação teórica de um 
sistema claramente inconvivente com a prática das liberdades públicas. Esse 
sistema, fortemente estimulado pelo “perigoso fascínio do absoluto” (Pe. Joseph 
Comblin, A ideologia da segurança nacional – o poder militar na América Latina, 3. 
ed. SP: Civilização Brasileira, 1980, p. 225, trad. de A. Veiga Fialho), ao privilegiar 
e cultivar o sigilo, transformando-o em praxis governamental institucionalizada, 
frontalmente o fendeu o princípio democrático, pois, consoante adverte Norberto 
Bobbio, em lição magistral sobre o tema (O futuro da democracia. SP: Paz e Terra, 
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1986), não há, nos modelos políticos que consagram a democracia, espaço possível 
reservado ao mistério. O novo estatuto político brasileiro – que rejeita o poder que 
oculta e não tolera o poder que se oculta –consagrou a publicidade dos atos e das 
atividades estatais como valor constitucionalmente assegurado, disciplinando-o, com 
expressa ressalva para as situações de interesse público, entre os direitos e garantias 
fundamentais. A Carta Federal, ao proclamar os direitos e deveres individuais e 
coletivos (art. 5º), enunciou preceitos básicos, cuja compreensão é essencial à 
caracterização da ordem democrática como um regime do poder visível, ou, na lição 
expressiva de Bobbio, como “um modelo ideal do governo público em público”. 
MI 562, rel. min. Carlos Velloso, j. 20/02/2003, P, DJ de 20/06/2003 (SUPERIOR 
TRIBUNAL FEDERAL, 1992). 

 
Significa, assim, atrelar as decisões do governo à autoridade e à aprovação da 

cidadania, ou seja, é por meio da participação da sociedade nos processos decisórios que se dá 

a publicidade, segundo à seguinte máxima: “São injustas todas as acções que se referem ao 

direito de outros homens, cujas máximas não se harmonizem com a publicidade (KANT, 

2004, p.165), ou seja, todas as ações relativas ao direito de outros homens, cuja máxima não é 

suscetível de se tornar pública, são injustas. 

Entende-se, dessa forma, que a publicidade está assentada na virtude política 

demandando do representante e do representado um compromisso moral balizado em uma 

razão pública na qual “o uso público da própria razão deve ser livre o tempo todo e apenas ele 

pode realizar o iluminismo entre os homens” (KANT, 1956 apud BOBBIO, 2015, p. 143). 

Assim, a transparência, publicidade e opinião pública são elementos essenciais numa 

sociedade que se diz democrática; sobre o nexo existente entre opinião pública e caráter 

público, merecidamente, Kant contribuiu para esse esclarecimento. 

Com isso, Kant inaugura todo um discurso sobre a necessidade da visibilidade do 

poder. O autor ilustra tal afirmação reforçando que se tornaria impossível de realização uma 

máxima que não pudesse ser publicamente explicitada. 

Retomando os conceitos de caráter público e o de opinião pública, é fundamental 

discutir aqui sobre as impressões e níveis de confiança dos representados em seus 

representantes quando os atos de poder são tornados públicos e acessíveis à sociedade. 

Alguns autores são categóricos em afirmar que os níveis de apoio e satisfação de um 

povo em seu governo estão relacionados à crença depositada naquele ente a quem foram 

delegados poderes para fazerem escolhas e tomar decisões em favor da coletividade, se 

constituindo em governo do poder visível. 
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2.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE COMO A LEGISLAÇÃO FEDERAL É 

IMPLEMENTADA NO ÂMBITO DA UFRN 

 

Quanto à sua natureza jurídica, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 

acordo com o Art. 1º do seu Estatuto Geral, foi criada pela Lei Estadual no 2.307, de 25 de 

junho de 1958, federalizada pela Lei no 3.849, de 18 de dezembro de 1960, com plano de 

reestruturação aprovado pelo Decreto no 62.091, de 09 de janeiro de 1968, modificado pelo 

Decreto no 74.211, de 24 de junho de 1974, é uma instituição universitária de caráter público, 

organizada sob a forma de autarquia de regime especial, vinculada ao Ministério da Educação, 

com sede e foro na cidade de Natal, capital do Estado do Rio Grande do Norte. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2008) rege-se pelos seguintes 

instrumentos normativos: 

I - O Estatuto; 
II - O Regimento Geral; 
III. O Regimento Interno da Reitoria; 
IV. Os Regimentos Internos dos Centros Acadêmicos e dos demais órgãos 
componentes de sua estrutura organizacional; 
V. As demais normas emanadas dos Colegiados Superiores. 

É, portanto, uma organização eminentemente colegiada, cujos gestores estão 

submetidos às normas estabelecidas em seus diversos níveis de tomada de decisão. 

No capítulo II, dos princípios e dos seus objetivos, a universidade observa: 

Seção I 
Dos princípios 
Art. 3º 
A Universidade observa os princípios: 
I - da ética; 
II - da gestão democrática; 
III - da natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União; 
IV - da liberdade de ensino, pesquisa e extensão, e da difusão e socialização do 
saber; 
V - da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão; 
VI - da universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; 
VII- da descentralização administrativa e acadêmica; 
VIII - da democracia social, cultural, política e econômica, com o exercício da 

justiça e o bem-estar do ser humano; 

IX - da democratização da educação no que concerne à gestão, à igualdade de 

oportunidade de acesso e à socialização de seus benefícios; 

X - do desenvolvimento cultural, artístico, tecnológico e socioeconômico do Estado, 
da Região e do País; 
XI - do compromisso com a paz, com a defesa dos direitos humanos e com a 
preservação do meio ambiente; 
XII - da publicidade dos atos e das informações; 

XIII - do planejamento e da avaliação periódica das atividades;  
XIV - da prestação de contas acadêmica e financeira; 

XV – do quórum mínimo para funcionamento de órgãos colegiados e para eleição de 
dirigentes e representantes; 
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XVI - das condições de manutenção e de perda do direito de representação. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

 

Há, então, em seus princípios uma vasta gama de preceitos que coadunam com o que 

determina a Constituição Federal no seu artigo 37. 

Nesse sentido, a participação dos personagens envolvidos nos processos e nos 

produtos, resultantes das ações nas instituições é fundamental, pois permite a análise e a 

concretização, bem como, possibilita a construção de uma consciência de que cada um tem 

um papel primordial na busca e no acompanhamento das informações. 

Nessa perspectiva, a formação de colegiados compostos por representantes dos seus 

segmentos empoderam seus membros de maneira a exercerem funções consultiva, 

deliberativa e fiscalizadora – elementos essenciais à transparência e publicidade da 

organização.  

Desse modo, é importante que sejam criados instrumentos de acompanhamento e 

participação da comunidade universitária e de entidades que estabeleçam vínculoscom a 

sociedade civil no contexto da administração pública e, principalmente, que haja incentivos à 

consulta e audiências públicas, de maneira a que as ações sejam de pronto compartilhadas 

com os segmentos afins. 

A transparência é consubstanciada quando essas proposições se materializam através 

da publicização em boletins oficiais, periódicos, relatórios, audiências públicas, prestação de 

contas, consistindo, portanto, requisitos fundamentais para uma boa gestão no âmbito da 

universidade. 

Atualmente, o meio eletrônico de informatização constitui-se num excelente espaço de 

publicização, através de informações detalhadas, da execução orçamentária, do sistema 

acadêmico, patrimonial e de recursos humanos. Um portal de transparência pelo qual qualquer 

cidadão pode acessar, apropriando-se de informações do seu interesse. 

No contexto da UFRN, cujo espaço de discussão é privilegiado e tem um processo de 

descentralização pelo formato de colegiados independentes, é possível perceber que as 

normas têm sido cumpridas, permitindo que os seus usuários acompanhem a gestão pública, 

analisando os procedimentos de seus representantes. 

Ademais, a instituição ao atuar de forma transparente, estabelece um clima favorável 

de participação que certamente induz ao crescimento e à consolidação da cidadania, criando 
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ferramentas de acompanhamento, participação e controle social, tornando público os arquivos 

e dados relevantes, confirmando-se também uma devolutiva da prestação dos serviços que 

oferece. 

Entretanto, ainda percebe-se a falta de espontaneidade e atitude dos representantes de 

segmentos tornarem-se membros atuantes nos colegiados, no entanto, qualquer membro pode 

ascender dessa condução passiva a uma ativa, um público a que Santos ([2014]) faz 

referência: “que pensa e que tem voz própria e que pode até vir a ter sua decisão e ação em 

nome próprio”.  

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a instituição atende aos três princípios 

elementares básicos, a saber, divulgação através de maneira clara, objetiva e bem estruturada 

no que toca as ações administrativas, financeiras e pedagógicas.  

Além dos diversos canais de comunicação entre a instituição e o público alvo, talvez 

um que tenha maior e mais fácil abrangência seja a televisão universitária, que inicialmente, 

na década de 70 surgiu com a proposta de atender ao Projeto Saci, cujo objetivo consistia em 

propiciar educação à distância para alunos da educação básica da rede pública estadual. A 

emissora também foi precursora ao construir a primeira estrutura de transmissão de TV 

terrestre do Rio Grande do Norte. 

 Em consonância com o Art. 207 da Carta Magna, a universidade goza de autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, em conformidade com 

a Constituição Federal. A importância da autonomia cria as condições essenciais para que a 

instituição, ouvida a comunidade universitária nos seus mais diversos níveis e colegiados, 

desenvolva suas ações de gestão de forma plural ao mesmo tempo em que atende ao mais 

amplo espaço de publicização das suas atividades. 

O regimento geral da UFRN está atualizado pela Resolução nº 07/2002-CONSUNI, de 

16 de agosto de 2002, e Pela Resolução nº 13/2008, CONSUNI, de 01 de dezembro de 2008. 

O Regimento Geral é o conjunto de normas que disciplina as atividades comuns aos 

vários órgãos e serviços integrantes da estrutura organizacional da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, nos planos administrativo, didático-científico e disciplinar, tendo, para 

isso, o objetivo de complementar e operacionalizar o seu Estatuto. 

Prescreve, ainda, que os órgãos deliberativos e executivos da administração superior e 

acadêmica, bem como as Unidades Suplementares têm regimentos internos próprios que 
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disciplinam aspectos estritamente específicos, respeitados os princípios e as disposições da 

legislação federal, do Estatuto e deste Regimento Geral. 

Há, portanto, um vasto arcabouço normativo que dá sustentação à gestão universitária 

de modo a permitir que suas ações administrativas embasadas, principalmente, no artigo 37 da 

constituição de 1988, em consonância com o artigo 207, estabelecem a autonomia 

universitária. 

O que prescreve o artigo 37 da Constituição Federal: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
[...] XXII – as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 
servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de 
suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de 
cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
§ 1º – A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não 
podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal 
de autoridades ou servidores públicos.  
§ 2º – A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato 
e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei (BRASIL, 1988). 

E o que estabelece o Art. 237, da Constituição Federal, quanto à autonomia 

universitária: 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 
de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, 
planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aos das redes públicas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 
2006)  
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996)  
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei (BRASIL, 1988). 

Além dos diversos canais de comunicação entre a instituição e o público alvo, talvez 

um que tenha maior e mais fácil abrangência seja a televisão universitária, que inicialmente, 

na década de 70 surgiu com a proposta de atender ao Projeto Saci -Satélite Avançado de 

Comunicações Interdisciplinares, cujo objetivo consistia em propiciar educação à distância 

para alunos da educação básica da rede pública estadual. A emissora também foi precursora 

ao construir a primeira estrutura de transmissão de TV terrestre do Rio Grande do Norte. 
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Atualmente, a TVU está localizada no Campus Universitário Central da UFRN, em 

Lagoa Nova, com novos equipamentos, novos estúdios, e que hoje também abriga a FM 

Universitária e a AGECOM – Assessoria de Comunicação da UFRN. No início de 2007, a 

TVU também teve a cobertura de seu sinal ampliada com a inauguração de seu novo 

transmissor de 10 Kw, instalado no morro de Nova Descoberta, em Natal/RN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

3 PROPOSIÇÕES NO ÂMBITO DA UFRN 

Postos os preceitos que fundamentam os princípios da publicidade em Kant e 

observadas as normas jurídicas pertinentes à UFRN, cabem nesse momento sugestões que 

possam, de alguma maneira, contribuir para uma melhor atuação da instituição no que 

concerne à aplicação das suas normas, assegurando e verificando se há no bojo da sua 

legislação princípios que norteiem tanto o seu estatuto, como também o seu regimento geral e 

demais normas derivadas. 

Com base na relevância que as ideias kantianas trazem para a discussão e para a 

constituição de uma nação, regida por leis as quais privilegiem uma convivência harmônica 
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entre os povos, que ao mesmo tempo em que são conscientes dos seus direitos enquanto 

cidadãos, também, dedicam tempo e trabalho numa conduta virtuosa na qual o direito, a moral 

e a justiça sejam os norteadores na construção de uma organização social na qual seus 

membros sejam capazes e dispostos ao acessar as informações, sendo a publicidade a âncora 

que sustenta os contratos, os consensos, as discussões e os processos decisórios. 

Assim, é por meio da publicidade que os atos de um governo ou de uma gestão são 

validados e considerados legítimos, pois partem da liberdade de quem governa, do mesmo 

modo que é mediada pela participação e consulta popular que, em conjunto com os seus 

representantes, possibilitam a criação e o estabelecimento de diretrizes que regem os 

procedimentos e as ações. 

A publicidade, assim, é entendida como sendo um princípio basilar que, além de se 

constituir numa exigência da ampla divulgação dos atos administrativos, é o centro da 

democracia participativa e representativa, consumando-se, portanto, como preceito 

constitucional por meio do qual a visibilidade dos feitos torna-se transparente a todos e 

quaisquer cidadãos que desejem tomar ciência das decisões proferidas sobre seus interesses. 

Com a aprovação da Lei de Acesso à Informação Nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011, que estabelece as regras na esfera pública acerca da transparência no limite do interesse 

público, a sociedade brasileira passa a dispor de um instrumento legal que permitirá ao 

cidadão exercer plenamente os seus direitos. 

 Embora a discussão sobre publicidade que remontam a séculos passados, quando os 

filósofos e o próprio Kant em seus postulados, deixam para nós um dos seus principais 

legados quando argumenta que são injustas as máximas dos direitos dos homens que não 

estão em conformidade com a publicidade, objetado norteador dessa pesquisa. É importante 

ressaltar que é por meio dela que os homens exercem sua autonomia e liberdade de seus 

pensamentos, visto que de acordo com o autor poderiam ser tiradas quaisquer outras coisas e 

bens de um indivíduo, exceto a sua liberdade de pensar, assim reforça-se mais uma vez a 

relevância da expressão como forma de tornar público aquilo que estava oculto, pois o que 

está mantido em segredo, para Kant, por si só, é inconveniente e injusto, sendo passível 

perturbação e de desconfiança. 

 Entretanto, por mais que houvesse legislação em praticamente todos os recantos do 

mundo a respeito da publicidade, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

por exemplo: Pacto dos Direitos Civis e Políticos, Constituição Federal, Lei de Acesso a 



40 
 

Informação, dentre outras tantas normas, “o Brasil deu um importante passo no fortalecimento 

de seu regime democrático, pois possibilitou a ampliação da participação, controle em 

fiscalização da gestão pública na qual o sigilo é exceção e não regra”(BRASIL, 2011,p. 8). 

 Com a aprovação da referida lei, tem-se, portanto, uma quebra de paradigma e a 

transformação de uma cultura do segredo para o legado do acesso e, desse modo, a verdadeira 

concretização do direito à informação e à efetivação do direito fundamental do cidadão, 

previsto na constituição federal brasileira e o dever do Estado na divulgação de suas ações e 

serviços, garantindo, por meio da ampliação dos mecanismos e instrumentos de obtenção de 

informação e documentos o acesso e a transparência pública, e por consequência, o 

fortalecimento do sistema democrático. 

 Retomando o embasamento teórico que norteia essa pesquisa e estabelecendo uma 

relação dos princípios kantianos, que concebem a publicidade como primórdio de legitimação 

de um governo representativo e democrático e transportando tais ensinamentos para a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 Associando a sua essência pública consolidada como instituição de ensino, pesquisa 

extensão e inovação tecnológica, reconhecida como espaço de divulgação e apropriação de 

conhecimentos no âmbito do espaço público e civil, serão apresentadas algumas proposições 

que poderão se constituir  como formas de tornar mais evidentes, estáveis e fortalecidas a 

participação dos seus membros e a implementação de diretrizes capazes de auxiliarem e 

favorecerem a boa gestão e a participação efetiva da comunidade acadêmica na tomada de 

decisões que a afeta e, portanto, estão alicerçadas pelos seus interesses institucionais. 

 Partindo da premissa de que a administração pública cumpre o seu papel quando 

divulga suas ações e serviços, mas também quando disponibiliza meios que permitam o 

acesso às informações, promovendo o controle social, é importante destacar que a UFRN já 

possui uma plataforma de acesso à informação reconhecida por uma boa parte da comunidade 

acadêmica como instrumento que possibilita e favorece o acesso de forma eficiente e 

democrática. 

 No entanto, considerando o aspecto dinâmico e de transformação contínua pelo qual 

passa a sociedade como um todo e a coletividade que compõe o universo acadêmico, não 

podem faltar esforços no sentido de promover mudanças que possam tornar mais atrativas e 

que utilizem uma linguagem que ainda clara e objetiva comunique de forma que o público 

possa compreender. 
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 Um outro ponto a ser destacado diz respeito à manutenção de um portal ou outros 

instrumentos capazes de permitir o acesso às pessoas que possuam alguma limitação, 

inclusive, aqueles que são portadores de deficiência, buscando com isso a garantia desse 

direito, uma vez que é um preceito contido em legislação que, além de enfatizar a percepção 

de que todos têm direito de acesso à informação, propõe esses norteadores que promovam tal 

disposição contida em lei, portanto, como um direito das gentes.  

 Por isso, é fundamental propor sugestões e que sejam utilizados diferentes recursos, 

como por exemplo, a associação de imagens, animações, gráficos, textos, áudios, vídeos e 

outras formas de expressão como complementação de uma política de equidade e 

acessibilidade. 

 Passar da cultura do segredo para a cultura do acesso consiste, de forma altiva, num 

desafio que deve ser encarado por todos como um passo relevante para a efetiva concretização 

do acesso e construção de uma comunidade acadêmica interna mais bem informada e 

consciente dos seus deveres e dos seus direitos enquanto indivíduos corresponsáveis pelo 

crescimento e pelo desenvolvimento da instituição. E mais ainda, de um número expressivo 

de pessoas externas à instituição que a buscam para participarem das suas mais diversas ações 

de ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica, estabelecendo essa necessária interação 

com a sociedade. 

 Para tanto, seria imprescindível iniciativas por parte da administração para a criação 

de projetos de capacitação através da disponibilização de minicursos para os seus servidores e 

a oferta de disciplinas para alunos iniciantes, de maneira que os mesmos se apropriem do que 

está sendo oferecido, motivando, assim, a essa parcela da comunidade numa efetiva  

participação dos processos decisórios de modo a contribuírem e mais ainda,  de assumirem 

compromissos com a construção de um projeto de acesso e transparência que considere todos 

os setores e membros da UFRN. 

 A esse respeito e, retomando a proposta de que todos têm igualdade de direitos, é 

condição essencial que independentemente do vínculo ou do segmento ao qual os membros 

estabeleçam com a universidade, sejam respeitados os seus pontos de vista e opiniões e 

consideradas as suas proposições e, na medida das possibilidades, que sejam transformadas 

em normas estatutárias, regimentais e demais dispositivos do sistema jurídico da instituição. 

Pois, uma vez que está em discussão o princípio da publicidade como ato declarado e que 

quando esta não é fruto dos anseios e da participação pública na elaboração das decisões 

finais, segundo Kant, não são dignas e justas. 



42 
 

 Propõe-se, também, que haja ampliação, tanto no número de representantes quanto na 

variedade de segmentos que tenham atividades relevantes nas mais diversas ações na UFRN. 

Entretanto, não importa apenas promover o debate e as proposições que poderão surgir dessas 

discussões mas, sobretudo, o que deve ser ressaltado como mais relevante é considerar  e 

valorizar, também,  as ideias dos servidores e discentes, não concentrando nas mãos de 

qualquer segmento que seja as decisões que, por efeito, interferem na vida de toda a 

comunidade e, por mais que um segmento tenha a possibilidade de apresentar propostas e 

ideias qualificadas, nem sempre as mesmas são aplicáveis, por isso, a importância de que se 

busque proposições que favoreçam a prática e, sobretudo, um resultado de ganhos para todos. 

 Depreende-se, assim, que além daqueles atos administrativos serem transparentes e 

com a abrangência de ampla publicidade porque os invisíveis, os representados se tornam 

visíveis pelos seus representantes, para se constituírem enquanto públicos gerados da 

consciência coletiva, por mais que se considere a escala hierárquica, a melhoria da relação 

entre os gestores e os demais integrantes da comunidade universitária, vai depender também 

da forma como todos os partícipes compreendem-se e, efetivamente são valorizados, 

inclusive, promovendo e fortalecendo os vínculos e identificação e compromisso com os 

projetos da UFRN, sendo, portanto, um elemento motivacional da consolidação dessa 

parceria. 

 Assim, tem-se uma interação social na qual agir e pensar coletivo e socialmente, 

considera a importância do outro e de todos como partícipes, colaboradores, ouvintes, 

coautores, que tanto ouvem como também emite opiniões e pontos de vista. 

 Outro ponto a considerar e que tem a sua importância, diz respeito à questão 

orçamentária, ponto nevrálgico da instituição, que só recentemente, através da resolução 

60/2014 – CONSAD, que especificamente institui o modelo para distribuição dos recursos 

orçamentários de custeio entre os Centros Acadêmicos e as Unidades Acadêmicas 

Especializadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014). 

 Foram estabelecidas as ponderações de cada indicador conforme apresentado no 

quadro abaixo: 

Indicador Descrição Peso 

1 Número de alunos atendidos 0,45 

2 Área construída 0,20 
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3 
Carga horária de departamentos ou unidades 

acadêmicas especializadas 
0,05 

4 Atividades de extensão 0,05 

5 Atividades de pós-graduação 0,10 

6 Atividades de graduação 0,10 

7 Atividades de pesquisa 0,05 

Fonte: Resolução 060/2014 - CONSAD – anexo. 

  
 A referida resolução passou a adotar critérios objetivos, quando até então os recursos 

eram distribuídos com base em parâmetros históricos totalmente ultrapassados e que geravam 

distorções. Essa resolução, de difícil compreensão, estabelece uma série de ponderações, 

tendo por base pontuações de ensino, pesquisa, extensão, área do espaço físico construído. 

Embora tenha seguido os padrões de tramitação processual, certamente a comunidade 

universitária em sua grande maioria não tomou conhecimento.  

 Não se questiona a existência da resolução em si, mas principalmente a definição de 

determinadas ponderações sem uma análise a priori que a sustente racionalmente, além disso, 

a discussão não foi estendida de maneira ostensiva à comunidade, associe-se, ainda, uma 

complexidade de dados e mais ainda, o seu grau de compreensão (ver anexo). 

 Por que as atividades de extensão têm ponderação 0,05 (5 por cento) e não 0,06 (6 por 

cento)? E as atividades de pesquisas que têm 0,10 (10 por cento) e não 0,15 (15 por cento) ou 

0,20 (20 por cento)? Não há uma justificativa que aponte os critérios e objetivos dessas 

ponderações e aqui não está se afirmando a correção ou incorreção das mesmas, mas tão 

somente a números redondos sem parâmetros que os justifiquem. Certamente, outras nuances 

da referida matriz devem apontar problemas nessa mesma natureza. Enfim, a necessidade de 

debates e de participação junto à comunidade universitária numa questão fundamental que é o 

financiamento das atividades dos Centros Acadêmicos, incluindo os Departamentos, além das 

Unidades Especializadas e que poderiam favorecer aquilo que é valoroso numa instituição 

pública: a publicidade. 

 Como pontua Santos “razão e liberdade devem ser exercidos adequadamente para não 

resultar em excessos”, portanto, é necessário reconhecer e respeitar igualmente a todos. 
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 Portanto, pensar e agir coletivamente, são desafiadores e dinâmicos, estando previstas 

as convergências, mas, também as divergências de posicionamentos como assim prescreve 

Santos ([2014]): 

Solicita-se a atividade, não a passividade, a liberdade, não a obediência, a 
autonomia, não a heteronomia: não é o público amorfo e meramente receptivo, mas 
o público de cidadãos livres e esclarecidos, que comunicam uns aos outros as suas 
perspectiva e dos outros recebem o acolhimento autônomo ou a crítica: o resultado 
dessa partilha recíproca de cidadãos livres que fazem uso público da sua razão é o 
público em sentido próprio. 

 Nessa perspectiva, como refere-se a um espaço de constante transformações tanto do 

ponto de vista ideológico quanto físico e humano, é indispensável promover o diálogo, o 

debate, os fóruns, audiências públicas entre outros, podem aproximar o conceito de UFRN 

como instituição de referência na qual as normas, regulamentos, diretrizes são concebidos 

como resultados da vontade e participação de todos os atores  em um exercício  dialético que 

contempla a pluralidade e a diversidade  e o contraste de diferentes posicionamentos, pois sem 

participação coletiva, divulgação e publicidade não há verdadeiramente um poder visível e, 

portanto, o comprometimento do progresso como afirma Kant. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A UFRN, enquanto instituição do saber, se constitui num espaço plural e, portanto, 

privilegiado para que a participação dos seus segmentos contribuam e efetivamente busquem 

estabelecer nos seus documentos, normas que visem efetivamente um estado de transparência, 

de participação da sua comunidade e da comunidade externa nos seus objetivos de 

desenvolver o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação tecnológica. 
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Todo cidadão deve ter amplo acesso às informações de seu interesse perante os órgãos 

públicos. Tal premissa está contemplada na Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXIII. 

Nesse sentido, a transparência e publicização das ações da gestão pública, 

essencialmente, se constituem objeto de relevância social, além de configurar uma obrigação 

dos gestores administrativos tornarem públicas, atualizar e sistematizar as suas ações 

gerenciais em conformação com as normas vigentes. 

A propósito, uma instituição de excelência fornece bons produtos e isso se expressa na 

produção científica, tecnológica e na inovação, e também, pela transferência de 

conhecimentos aos processos produtivos, contribuições reconhecidas socialmente e pelos 

órgãos responsáveis pela divulgação de resultados. 

Para Kant, os princípios morais são gerados pela razão, não estando suas origens 

fundamentadas na experiência, aliás, Kant rejeita esse argumento. O que segundo Brown 

(1993), a experiência é considerada ambígua e incompleta. Pois, para ele, os princípios morais 

antecedem a experiência, o que ele denomina como a priori. 

A respeito disso, algumas teorias éticas, tomadas em conjunto, justificam a finalidade, 

o princípio e a consequência. Assim, escolher a forma certa é entender a relação entre o meio 

e os fins, que para Kant, a ética do princípio é o oposto de ética da finalidade, com base nas 

mesmas, consideram-se os meios coletivos, com foco nos propósitos da instituição e nas 

pessoas (sujeitos) envolvidos, a partir de princípios apoiados em razões que justifiquem as 

estratégias traçadas pela instituição. 

Nesse sentido a participação dos personagens envolvidos nos processos e nos 

produtos, resultantes das ações nas instituições é fundamental, pois permite a análise e a 

concretização, bem como, possibilita a construção de uma consciência de que cada um tem 

um papel primordial na busca e no acompanhamento das informações. 

Portanto, a formação de colegiados compostos por representantes de segmentos 

empoderam seus membros de maneira a exercerem funções consultiva, deliberativa e 

fiscalizadora – elementos essenciais à transparência e publicidade da organização.  

Desse modo, é importante que sejam criados instrumentos de acompanhamento e 

participação da comunidade universitária e de entidades que estabeleçam ligação com a 

sociedade civil no contexto da administração pública e, principalmente, que haja incentivos à 

consulta e audiências públicas, de maneira a que as ações sejam de pronto compartilhadas 

com os segmentos afins.  
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A transparência é consubstanciada quando essas proposições se materializam através 

da publicização em boletins, periódicos, relatórios, audiências públicas, prestação de contas, 

consistindo, portanto, requisitos fundamentais para uma boa gestão.  

Atualmente, o meio eletrônico de informatização constitui-se num relevante espaço de 

publicização, através de informações detalhadas, da execução orçamentária, do sistema 

acadêmico, patrimonial, de recursos humanos. Um portal de transparência pelo qual todo e 

qualquer cidadão pode acessar, apropriando-se das informações. 

No contexto da UFRN, é possível perceber que as normas têm sido cumpridas, 

permitindo que os seus usuários acompanhem a gestão pública, analisando os procedimentos 

de seus representantes. 

Ademais, a instituição ao atuar de forma transparente, estabelece um clima favorável 

de participação que certamente induz ao crescimento e consolidação da cidadania, criando 

ferramentas de acompanhamento, participação e controle social, tornando público os arquivos 

e dados relevantes, confirmando-se também uma devolutiva de prestação dos serviços que 

oferece. 

Entretanto, ainda percebe-se uma carência significativa de participação e 

comprometimento dos representantes de alguns segmentos para tornarem-se membros 

atuantes nos colegiados, apesar da possível transição de um membro poder se tornar um 

sujeito ativo e não aquele ser passivo, sendo apenas expectador. 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a instituição atende aos três princípios 

elementares básicos, a saber, divulgação através de maneira clara, objetiva e bem estruturada 

no que tange as ações administrativas, financeiras e pedagógicas.  

Por outro lado, observa-se que alguns instrumentos de divulgação como a TV 

Universitária e a rádio FM Universitária poderiam melhorar as suas transmissões e as suas 

programações, alcançando, de forma mais eficaz, a comunidade universitária e a sociedade 

como um todo, desenvolvendo uma programação e um jornalismo de qualidade tendo em 

vista o aumento de sua audiência e identificação dos telespectadores e ouvintes, com os temas 

apresentados nas pautas de reportagens e programação. 

De acordo com Gurgel (2015, p.80) esse é um grande desafio, pois “o quadro de 

servidores com funções específicas no setor de jornalismo da TV Universitária é bastante 

restrito”. Segundo a autora, nem sempre há a orientação de um profissional, sendo as pautas 

elaboradas por estagiários. Além disso, reforça que a falta de esclarecimentos dos estagiários 
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quanto à clareza de como deve ser feito, por exemplo, o TVU Notícias, bem como há relatos 

de desconhecimento sobre a prioridade de pautas na produção das notícias do referido jornal. 

Diante do exposto, constata-se que há restrições tanto de ordem técnica, como de 

recursos humanos na elaboração de pautas e na definição de temas na apresentação dos 

noticiários de interesse da sociedade na programação da TVU. Depreende-se, portanto, que a 

informação não é prioridade no sentido de instrumentalizar os meios de comunicação da 

universidade de forma a ampliar a comunicação e, obviamente, a participação e a formulação 

de regras que busquem dinamizar e tornar mais transparentes os atos administrativos no 

âmbito da comunidade universitária. 

Assim, sugere-se que sejam pensadas estratégias que superem tais dificuldades, quer 

seja através de campanhas que despertem a atenção e participação de um maior número de 

pessoas tanto na organização quanto na produção das informações, quer seja na possibilidade 

de acesso e nas condições materiais e estruturais dos órgãos de comunicação. As 

comunicações do ponto de vista da materialização parece não se constituir em prioridade para 

a gestão universitária, haja vista os problemas básicos para a produção dos programas. 
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ANEXOS 

RESOLUÇÃO No 060/2014-CONSAD, de 29 de dezembro de 2014.Institui modelo para 
distribuição dos recursos orçamentários de custeio entre os Centros Acadêmicos e as Unidades 
Acadêmicas Especializadas da UFRN. 
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RESOLUÇÃO No 060/2014-CONSAD, de 29 de dezembro de 2014. 

 

 

Institui modelo para distribuição dos recursos orçamentários de custeio entre os 
Centros Acadêmicos e as Unidades Acadêmicas Especializadas da UFRN. 

 

 

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, faz saber 
que o Conselho de Administração - CONSAD, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 14, 
Inciso XI, do Estatuto da UFRN, 

 

CONSIDERANDO o Decreto no 7233, de 19 de julho de 2010, que estabelece parâmetros 
norteadores a serem utilizados na distribuição dos recursos de custeio do MEC para as IFES de todo o 
país; 

CONSIDERANDO o Estatuto da UFRN, no seu Art. 18, que confere ao Conselho da 
Administração – CONSAD – as funções deliberativas, normativas e consultivas sobre matéria 
administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial e de recursos humanos; 

CONSIDERANDO a necessidade e a importância de uma distribuição orçamentária fundada 
em critérios objetivos, alinhados com os principais componentes de despesa de custeio das unidades 
acadêmicas e, ao mesmo tempo, indutora do aprimoramento das atividades finalísticas e da dinâmica 
própria do crescimento da instituição; 

CONSIDERANDO o que consta do Processo no 085895/2014-60, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1o O orçamento de custeio destinado às unidades acadêmicas da UFRN (Centros Acadêmicos e 
Unidades Acadêmicas Especializadas) é distribuído com base no modelo detalhado no Anexo I a essa 
Resolução. 

§ 1oA aplicação do modelo, a fixação dos pesos incidentes sobre os indicadores de distribuição e a 
respectiva base de incidência são fixadas anualmente na resolução do Conselho de Administração 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
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(CONSAD), que trata da distribuição orçamentária, tendo como referência o orçamento de custeio 
destinado à UFRN (matriz ANDIFES e REUNI) pela Lei Orçamentária Anual (LOA) para o 
financiamento da Educação Superior. 

§ 2oPara o estabelecimento dos indicadores serão utilizados os dados registrados nos sistemas SIG-
UFRN, relativos aos períodos letivos efetivos (regulares e de férias) do ano imediatamente anterior 
considerado para a distribuição orçamentária. 

Art. 2oFica instituído o Fundo de Compensação Orçamentária para as distribuições orçamentárias do 
quadriênio 2015 a 2018, cuja destinação é sanar eventuais perdas orçamentárias das unidades em 
decorrência da implantação do modelo de distribuição objeto desta Resolução. 

§ 1oO orçamento do Fundo será subtraído do orçamento de custeio da UFRN (matriz ANDIFES e 
REUNI), descontada a parcela destinada às unidades acadêmicas e compensará 100% das perdas 
decorrentes da aplicação do modelo, até o final do ano de 2018. 

§ 2o São consideradas perdas orçamentárias das unidades as diferenças registradas entre o orçamento 
da unidade aprovado pelo CONSAD em 2014, conforme estabelecido na Resolução 008/2014-
CONSAD, de 24 de abril de 2014, e o orçamento aprovado para esta mesma unidade no respectivo 
ano.  

§ 3o Para os anos de 2016, 2017 e 2018 somente serão compensadas perdas daquelas unidades que 
foram contempladas com recursos do Fundo de Compensação Orçamentária quando da aplicação do 
modelo em 2015, tomando sempre como base o seu orçamento de 2014, respeitada a situação prevista 
no § 4º. 

§ 4o As unidades contempladas com recursos do Fundo de Compensação Orçamentária do quadriênio 
2015-2018 que atingirem o valor do seu orçamento de 2014 com a aplicação do modelo de 
distribuição, deixam de receber recursos do Fundo nas distribuições subsequentes mesmo que voltem a 
apresentar perdas em relação ao valor do orçamento de 2014. 

§ 5o Fica estabelecido como teto máximo de compensação orçamentária de cada unidade a perda 
orçamentária verificada quando da primeira aplicação do modelo em 2015.  

Art. 3o Fica constituída a Comissão Permanente de Auditagem dos dados utilizados no modelo, 
composta por um representante da Pró-Reitoria de Planejamento e Coordenação Geral (PROPLAN), 
que a presidirá, e por dois representantes de cada unidade acadêmica (Titular e Suplente), indicados 
pelo Diretor da unidade acadêmica e designados pela Reitora. 

Parágrafo único. O mandato dos representantes de cada unidade acadêmica será de dois anos, 
permitida a recondução. 

Art. 4o Compete à Comissão Permanente de Auditagem emitir parecer sobre a validade dos dados a 
serem utilizados antes de cada aplicação do modelo. 

Art. 5o Fica constituída a Comissão de Avaliação do Modelo, designada pelo Reitor, composta pelo 
Pró-Reitor de Planejamento e Coordenação Geral (PROPLAN), que a presidirá, pelo Pró-Reitor de 
Administração, por dois diretores de Centro Acadêmico e por um diretor de Unidade Acadêmica 
Especializada, indicados pelos diretores, e dois representantes do CONSAD, escolhidos entre seus 
membros. 

§ 1o O mandato dos representantes do CONSAD e dos representantes de cada unidade acadêmica será 
de dois anos, permitida a recondução. 
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§ 2o Os representantes do CONSAD, dos Centros Acadêmicos e das Unidades Acadêmicas 
Especializadas terão seus mandatos renovados parcialmente para que não haja descontinuidade das 
atividades da Comissão de Avaliação do Modelo. 

Art. 6o Compete à Comissão de Avaliação do Modelo: 

I – discutir e submeter à aprovação do CONSAD propostas de alterações ao modelo, visando a 
aprimorá-lo; 

II - discutir e propor à Superintendência de Informática (SINFO) novas consultas para obtenção de 
dados institucionais que subsidiem o modelo; 

III - acompanhar e avaliar a utilização do Fundo de Compensação Orçamentária.  

Art. 7o Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 

 

Reitoria, em Natal, 29 de dezembro de 2014. 

 

 

Ângela Maria Paiva Cruz 

REITORA 
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A N E X O I 

 

Modelo para distribuição dos recursos orçamentários de custeio entre os 

Centros Acadêmicos e as Unidades Acadêmicas Especializadas da UFRN 

 

 

 

O modelo aqui apresentado tem como base o Decreto no. 7233, de 19 de julho de 2010, que 

estabelece os seguintes parâmetros norteadores a serem utilizados na distribuição dos recursos de 

custeio do MEC para as IFES de todo o país: 

• o número de matrículas e quantidade de alunos ingressantes e concluintes na graduação e 
na pós-graduação em cada período; 

• a oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento; 

• a produção institucionalizada de conhecimento científico, tecnológico, cultural e artístico, 
reconhecida nacional e internacionalmente; 

• o número de registro e comercialização de patentes; 

• a relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e na pós-
graduação; 

• os resultados da avaliação pelo Sistema Nacional de Avaliação Superior – SINAES, instituído 
pela Lei no. 10.861, de 14 de abril de 2004; 

• a existência de programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados da 
avaliação pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
CAPES; e 

• a existência de programas institucionalizados de extensão, com indicadores de 
monitoramento. 
Levou em conta, também, experiências desenvolvidas em outras instituições e na própria 

UFRN, como forma de subsidiar suas discussões. 

 

1. COMPONENTES DO MODELO 
 

O modelo proposto é baseado em 7 (sete) indicadores que procuram contemplar, além das 

orientações do decreto supracitado, outras componentes de grande impacto nas despesas de custeio 

das unidades acadêmicas. No estabelecimento dos indicadores buscou-se aliar à sua 

representatividade, uma fácil compreensão e amplas condições para permitir sua auditagem. Os 

indicadores utilizados são apresentados a seguir:  

 

• INDICADOR 1 - Número de alunos atendidos (peso 0,45) – é avaliado considerando-se o 
conceito de aluno equivalente, consagrado na Matriz ANDIFES, modelo utilizado pelo 
MEC para a distribuição dos recursos destinados a Outras Despesas Correntes entre as 
IFES. O cálculo do número de alunos equivalentes leva em conta os níveis graduação, 
mestrado, doutorado e residência médica. No caso da UFRN, estão sendo considerados 
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também os alunos equivalentes associados às residências multiprofissionais. Cada uma 
das parcelas é dada por uma fórmula específica conforme explicitado a seguir: 

 

• Alunos de graduação 
 

����� = ���	
 × �1 + ��� + ��
 − �	
�
4 � × � × �� × ��� × �� 

 

com: ����� número de alunos equivalentes de graduação associados a um 

determinado curso; 

�	
 número de alunos diplomados no curso, no ano anterior àquele da 

aplicação do modelo; 

� fator de retenção de cada curso/área de conhecimento, de acordo 

com tabela utilizada pelo MEC; 

�
 número de alunos ingressantes no curso, no ano anterior àquele de 

aplicação do modelo; 

� duração do curso em anos, de acordo com tabela utilizada pelo MEC; 

�� bônus por curso oferecido em turno noturno, fixado em 1,07; 

��� bônus por curso oferecido fora da sede, fixado em 1,05; 

�� peso do grupo onde se insere o curso, de acordo com tabela utilizada 

pelo  MEC. 

Casos particulares do cálculo do aluno equivalente dos cursos de graduação são tratados 

conforme estabelecido a seguir: 

• �
 = 0 ou �
 < �	
 
 

����� = �	
 × �1 + �� × � × �� × ��� × �� 

 

• Cursos novos, onde �	
 = 0 
 

����� = ��� × �� × ��� × �� 

 

��� número de alunos matriculados no curso, efetivos no ano de 

referência do cálculo. 

• Observação: O número de alunos equivalentes da graduação é calculado tendo 
como base os cursos oferecidos pela UFRN. Entretanto, a distribuição dos recursos é 
orientada para as unidades acadêmicas. Para permitir que o conceito de aluno 
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equivalente pudesse ser associados às unidades, foi utilizada a seguinte fórmula de 
conversão: 

 

��� !"#$%$� = & '& (����� × ��$�)*+,-!./+01-!./+/0
2$�)*+/_!"#$%$�  

 

O fator de participação do departamento (��$�)*+,-!./+0) é utilizado para estabelecer a 

proporção relativa do total de alunos equivalentes de um dado 45�67# que deve ser 

alocado a um dado 	�897:. O termo departamento deve ser substituído pelo termo  

unidade acadêmica especializada onde couber . 

Para um dado 45�67#, a seguinte restrição deve ser obedecida: 

 

& ��$�)*+,-!./+0$�)*+/,
= 1 

 

Para o cálculo do ��$�)*+,-!./+0, são consideradas todas as turmas de disciplinas que 

possuam alunos do 45�67# matriculados nas mesmas. Dessas turmas, são identificadas 

todas aquelas oferecidas pelo 	�897:. Para essas turmas, busca-se então calcular a 

contribuição do 	�897:  no 45�67# através da expressão: 

 

;$�)*+,-!./+0 = & ��-!./+0_<%*.#-!=%$+/_*!.<%_$#/-#)=#"% 	× 	�
��<%*.#-!=%$+/_*!.<%_$#/-#)=#"%*!.<%/_$#/-#)=#"%/  

 

 

onde: ;$�)*+,-!./+0  é a contribuição do departamento. 

 ��-!./+0_<%*.#-!=%$+/_*!.<%_$#/-#)=#"% corresponde ao número de alunos (NA) 

do 45�67# matriculados naquela turma da disciplina oferecida pelo 	�897:. 

 ��<%*.#-!=%$+/_*!.<%_$#/-#)=#"% corresponde ao número de alunos (NA) 

matriculados naquela turma da disciplina oferecida pelo 	�897:. 

� = 1para turmas com até 90 alunos matriculados e � = 2para as turmas com 

mais de 90 alunos matriculados. 

 

O ��$�)*+,-!./+0  pode então ser calculado pela expressão: 

 

��$�)*+,-!./+0 =
;$�)*+,-!./+0∑ ;$�)*+,-!./+0$�)*+/  
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• Alunos de pós-graduação – Mestrado Stricto Sensu e Profissional 
 

����� = �� × A�� × �� 

 

com: ����� número de alunos equivalentes de mestrado associados a um 

determinado curso; 

�� número de alunos regulares matriculados no curso de mestrado; 

A�� fator de tempo dedicado a cursar disciplinas no mestrado, fixado 

pelo MEC em 3 4C  ou �0,75� do tempo de duração padrão 

considerado pela CAPES, correspondente a 2 (dois) anos. Considera-

se que o tempo necessário para cursar disciplinas é de 11 2C  anos, ou 

seja, entram como encargo docente e não de pesquisa; 

PG peso do grupo onde se insere o curso de mestrado, de acordo com 

tabela utilizada pelo  MEC. 

Observação: O número de alunos equivalentes da mestrado é calculado tendo como 

base os cursos oferecidos pelos diferentes programas de pós-graduação da UFRN. Como 

a distribuição é orientada para as unidades acadêmicas, adotou-se como critério associar 

os cursos às unidades onde estão sediados os Programas de Pós-graduação. Para aqueles 

Programas associados a mais de uma unidade, como nos casos dos programas de 

Ciências e Engenharia do Petróleo (associado ao CT e ao CCET), de Ciências e Engenharia 

dos Materiais (associado ao CT e ao CCET) e de Biotecnologia (associado ao CT e ao CB), 

considerou-se 50% dos alunos equivalentes calculados para cada unidade. 

 

• Alunos de pós-graduação – Doutorado Stricto Sensu 
 

����� = �� × A�� × �� 

 

com: ����� número de alunos equivalentes de doutorado associados a um 

determinado curso; 

ND número de alunos regulares matriculados no curso de doutorado; 

A�� fator de tempo dedicado a cursar disciplinas no mestrado, fixado 

pelo Ministério em 3 8C  ou �0,38� do tempo de duração padrão 

considerado pela CAPES, correspondente a 4 (quatro) anos. 

Considera-se que o tempo necessário para cursar disciplinas é de 

11 2C  anos, ou seja, entram como encargo docente e não de 

pesquisa; 
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PG peso do grupo onde se insere o curso de doutorado, de acordo com 

tabela utilizada pelo  MEC. 

Observação: O número de alunos equivalentes dodoutorado é calculado tendo como 

base os cursos oferecidos pelos diferentes programas de pós-graduação da UFRN. Como 

a distribuição é orientada para as unidades acadêmicas, adotou-se como critério associar 

os cursos às unidades onde estão sediados os Programas de Pós-graduação. Para aqueles 

Programas associados a mais de uma unidade, como nos casos dos programas de 

Ciências e Engenharia do Petróleo (associado ao CT e ao CCET), de Ciências e Engenharia 

dos Materiais (associado ao CT e ao CCET) e de Biotecnologia (associado ao CT e ao CB), 

considerou-se 50% dos alunos equivalentes calculados para cada unidade. 

 

• Alunos de residência – Médica e Multiprofissional 
 

����� = ���� ou ����� = ����� 

 

com: ����� número de alunos equivalentes de mestrado associados a um 

determinado curso; 

���� número de alunos regulares matriculados na residência médica; 

����� número de alunos regulares matriculados na residência 

multiprofissional. 

 

Os resultados relacionados aos cálculos do número de alunos equivalentes das residências 

médicas e multiprofissionais tomou como base os dados registrados nos sistemas SIG-UFRN. 

 

• INDICADOR 2 - Área construída (peso 0,20) – outro indicador utilizado para distribuição 
dos recursos foi a área construída. Com este indicador, procurou-se refletir os custos 
associados às despesas com pessoal terceirizado, serviços e material para manutenção 
dos imóveis. Os valores de área construída, em metros quadrados, são fornecidos pela 
Superintendência de Infraestrutura e devem ser atualizados no início de cada ano. Não 
são consideradas nesse cálculo áreas em construção com previsão de inauguração no 
ano de aplicação do modelo. 

 

• INDICADOR 3 - Carga horária de departamentos ou unidades acadêmicas especializadas 
(peso 0,05) – com este indicador, procurou-se contemplar a carga de créditos sob a 
responsabilidade das unidades que desenvolvem os componentes curriculares. 
Indiretamente, está-se contemplando a carga de trabalho docente em atividades de 
ensino. Como o registro das atividades curriculares não é feito de maneira uniforme 
entre as coordenações de curso, considerou-se apenas a soma das cargas horárias em 
componentes curriculares (disciplinas, blocos e módulos) oferecidas no ano anterior, 
ficando a computação dos estágios a cargo de análise e proposição de Comissão de 
Avaliação do Modelo para as próximas distribuições orçamentárias.  
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• INDICADOR 4 - Atividades de extensão(peso 0,05) – neste indicador são considerados os 
indicadores apresentados a seguir, observando-se as metas 9, 10 e 11 do PDI 2010/2019 
e a Resolução053/2008-CONSEPE. 

 

• Número de docentes (NDO) da unidade acadêmica, atuando em extensão e 
participantes de projetos concluídos, aprovados pela unidade de origem e 
homologados pela Proex; 

• Número de discentes de graduação (NDISC) vinculados a cursos oferecidos pela 
unidade acadêmica, atuando em extensão e participantes de projetos concluídos, 
aprovados pela unidade de origem e homologados pela Proex; 

• Número de servidores técnico-administrativos (NSTA) da unidade acadêmica, 
atuando em extensão e participantes de projetos concluídos, aprovados pela unidade 
de origem e homologados pela Proex; 

• Número de projetos concluídos (NP), aprovados pelo conselho da unidade e 
homologados pela Proex; 

A estes indicadores é aplicada a seguinte fórmula: 

 

�L!"#$%$� = 5 × �� + 2 × �� + ���� + 2��M�;
10  

 

• INDICADOR 5 - Atividades de pós-graduação (peso 0,10) – é utilizado para contemplar o 
esforço e a qualidade das unidades acadêmicas no desenvolvimento das suas atividades 
de pesquisa e pós-graduação. É considerada a soma dos conceitos da CAPES dos cursos 
de doutorado, mestrado e mestrado profissional. Em programas com mais de um curso, 
o conceito do programa é considerado para cada curso. Como a distribuição é orientada 
para as unidades acadêmicas, adotou-se como critério associar os cursos às unidades 
onde estão sediados os Programas de Pós-graduação. Para aqueles Programas associados 
a mais de uma unidade, como nos casos dos programas de Ciências e Engenharia do 
Petróleo (associado ao CT e ao CCET), de Ciências e Engenharia dos Materiais (associado 
ao CT e ao CCET) e de Biotecnologia (associado ao CT e ao CB), considerou-se 50% da 
soma relativa a esses programas para cada unidade. 

 

• INDICADOR 6 - Atividades de graduação (peso 0,10) – é utilizado para contemplar o 
esforço e a qualidade das unidades acadêmicas no desenvolvimento das suas atividades 
de graduação. É considerada a média dos conceitos de curso (CC) ou conceitos 
preliminares de curso (CPC) do INEP. Como essa avaliação é feita por amostragem a cada 
ano, para o cálculo das médias são consideradas as avaliações realizadas nos três últimos 
anos anteriores ao da aplicação do modelo. Como a distribuição é orientada para as 
unidades acadêmicas, adotou-se como critério associar os cursos às unidades onde estão 
sediadas as suas coordenações. 

 

• INDICADOR 7 – Atividades de pesquisa (peso 0,05) – neste indicador é considerada a 
soma total dos produtos de pesquisa descritos no Anexo II da presente resolução, 
estabelecidos tendo como base a resolução 136/2014-CONSEPE, de 22 de julho de 2014. 

 

2. CÁLCULO DOS ÍNDICES DE DISTRIBUIÇÃO 
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Como todos os indicadores têm natureza e valores não compatíveis, antes do 

estabelecimento dos índices devem ser normalizados. Para a normalização, utilizou-se, para cada 

indicador, a seguinte expressão: 

 

MN	
4O	7�"+.<%=#P%$+ = QOR7�_MN	
4O	7�!"#$%$�∑ QOR7�_MN	
4O	7�!"#$%$�*+$%/_%/_!"#$%$�/  

 

Uma vez apurados os indicadores do modelo, os índices a serem utilizados para a distribuição 

dos recursos de custeio, são calculados com base em média ponderada de seus valores. Os 

indicadores utilizados são apresentados a seguir: 

 

MN	
4�!"#$%$� = & 8�67_
N	
4O	7�: ×S
:TU MN	
4O	7�"+.<%=#P%$+: 

 

Conforme explicitado anteriormente, os pesos de cada indicador são os seguintes: 

 

Indicador Descrição Peso 

1 Número de alunos atendidos 0,45 

2 Área construída 0,20 

3 
Carga horária de departamentos ou unidades 

acadêmicas especializadas 
0,05 

4 Atividades de extensão 0,05 

5 Atividades de pós-graduação 0,10 

6 Atividades de graduação 0,10 

7 Atividades de pesquisa 0,05 
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A N E X O II 

 

Produtos de pesquisa considerados4 

 

Item Descrição Pontuação 

1 

Trabalho de conclusão de curso, concluído por 

orientado, na Graduação e Residência na UFRN, 

cujo(s)orientador(es) é(são) lotado(s) na unidade 

acadêmica. 

3 

2 

Trabalho de conclusão de curso, concluído por 

orientado, na Especialização e Aperfeiçoamento na 

UFRN, cujo(s)orientador(es) é(são) lotado(s) na unidade 

acadêmica. 

3 

3 

Projeto de monitoria na UFRN com relatório concluído 

na UFRN, cujo(s)orientador(es) é(são) lotado(s) na 

unidade acadêmica. 

5 

4 

Dissertação de mestrado, concluída por orientado, na 

UFRN, cujo(s)orientador(es) é(são) lotado(s) na unidade 

acadêmica. 

5 

5 

Trabalho final de mestrado profissional concluído por 

orientado na UFRN, cujo(s)orientador(es) é(são) 

lotado(s) na unidade acadêmica. 

5 

6 

Tese de doutorado, concluída por orientado,  na UFRN, 

cujo(s)orientador(es) é(são) lotado(s) na unidade 

acadêmica. 

10 

7 

Relatório final de pesquisa aprovado pela instância 

competente da UFRN, cujo coordenador é lotado na 

unidade acadêmica. 

5 

8 

Relatório final de pesquisa ou extensão ou projeto 

integrado aprovado pela instância competente da UFRN, 

cujo coordenador é lotado na unidade acadêmica. 

5 

9 

Artigo técnico-científico publicado em periódico 

classificado como  Qualis A, com autor(es) lotado(s) na 

unidade.  

50 

10 Artigo técnico-científico publicado em periódico 

classificado como  Qualis B, com autor(es) lotado(s)  na 
30 

                                                           
4
No caso onde a autoria do item considerado envolver a participação de pessoas vinculadas a mais de uma 

unidade acadêmica, a pontuação atribuída ao item será dividida entre estas unidades. 
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unidade.  

11 

Artigo técnico-científico publicado em periódico 

classificado como  Qualis C, com autor(es) lotado(s)  na 

unidade.  

15 

12 

Trabalho Completo/Resumo/Resumo Expandido 

publicado em anais de evento internacional, com 

autor(es) lotado(s)  na unidade.  

10 

13 

Trabalho Completo/Resumo/Resumo Expandido 

publicado em anais de evento nacional, com autor(es) 

lotado(s)  na unidade. 

7 

14 

Trabalho Completo/Resumo/Resumo Expandido 

publicado em anais de evento regional/local, com 

autor(es) lotado(s)  na unidade. 

4 

15 Carta patente, com detentor(es) lotado(s)  na unidade. 100 

16 

Publicação de livro científico, didático/paradidático, 

cultural ou técnico em editora com ISBN e Conselho 

Editorial, com autor(es) lotado(s) na unidade. 

50 

17 

Capítulo de livro científico, didático/paradidático, 

cultural ou técnico  em editora com ISBN e Conselho 

Editorial, com autor(es) lotado(s) na unidade. 

25 

18 

Tradução de livro científico, didático/paradidático, 

cultural ou técnico  em editora com ISBN e Conselho 

Editorial, com autor(es) lotado(s) na unidade. 

20 

19 

Tradução de capítulo de livro científico, 

didático/paradidático, cultural ou técnico em editora 

com ISBN e Conselho Editorial, com tradutor(es) 

lotado(s) na unidade. 

5 

20 

Tradução publicada de artigo didático/paradidático, 

cultural, artístico ou técnico em editora com ISBN e 

Conselho Editorial, com tradutor(es) lotado(s) na 

unidade. 

5 

21 

Prefácio ou Resenha de livro científico, 

didático/paradidático, cultural ou técnico em editora 

com ISBN e Conselho Editorial ou Prefácio, Editorial ou 

Introdução de periódicos científicos, com autor(es) 

lotado(s) na unidade. 

8 

22 
Edição de livro em editora com ISBN e Conselho 

Editorial, com editor(es) lotado(s) na unidade. 
10 

23 Organização de livro científico didático/paradidático, 

cultural ou técnico em editora com ISBN e Conselho 
10 
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Editorial, com organizador(es) lotado(s) na unidade. 

24 

Publicação de cartas geográficas, mapa ou similar, em 

livros ou revistas indexadas, com autor(es) lotado(s) na 

unidade.  

8 

 

25 
Registro de software, com autor(es) lotado(s) na 

unidade. 
8 

26 

Produção de obras artísticas classificadas como Qualis A 

compreendendo as áreas da coreografia, da literatura, 

da música, do teatro, do cinema, da(o) TV/vídeo, do 

desenho, da escultura, da fotografia, da gravura, da 

pintura e da instalação, com autor(es) lotado(s) na 

unidade.  

50 

27 

Produção de obras artísticas classificadas como Qualis B 

compreendendo as áreas da coreografia, da literatura, 

da música, do teatro, do cinema, da(o) TV/vídeo, do 

desenho, da escultura, da fotografia, da gravura, da 

pintura e da instalação, com autor(es) lotado(s) na 

unidade.  

30 

28 

Produção de obras artísticas classificadas como Qualis C 

compreendendo as áreas da coreografia, da literatura, 

da música, do teatro, do cinema, da(o) TV/vídeo, do 

desenho, da escultura, da fotografia, da gravura, da 

pintura e da instalação, com autor(es) lotado(s) na 

unidade.  

15 

29 

Apresentação de trabalho em evento científico 

internacional, com apresentador(es) lotado(s) na 

unidade. 

5 

30 
Apresentação de trabalho em evento científico nacional, 

com apresentador(es) lotado(s) na unidade. 
4 

31 
Apresentação de trabalho em evento científico regional 

ou local, com apresentador(es) lotado(s) na unidade. 
3 

32 
Autoria de partitura musical, com autor(es) são lotado(s) 

na unidade. 
5 

33 
Composição  musical, com autor(es) são lotados na 

unidade. 
7 

34 Arranjo musical, com autor(es) são lotados na unidade. 7 

 


