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RESUMO 

 

O trabalho posiciona-se em um cenário no qual as instituições de educação superior sofrem 

pressões externas para o aumento de eficiência. A legislação após a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB) de 1996 caracteriza-se pela fragmentação na sua implementação, traz em 

vários dispositivos normativos a preocupação com a flexibilidade e a inovação, como aspecto 

a serem incorporadas a estruturação organizacional. As políticas em exame nesta tese são as 

de: Educação à Distância (EAD); Lei de Inovação e Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). A tese objetiva examinar 

em que medida as características de inovação e flexibilidade, que balizam a nova legislação 

educacional pós-LDB, influenciam o redesenho da estrutura organizacional na Universidade 

Federal do Ceará(UFC). Por tratar-se de políticas em implementação utilizando como base 

teórica a abordagem contingencial para captar a dinâmica interna que permeia o processo de 

redesenho das organizações universitárias, focando nos impactos relativos à flexibilidade e 

inovação. A pesquisa é qualitativa, com estratégia de estudo de caso, a adoção de pesquisa 

documental e entrevistas semi-estruturadas com membros da administração da universidade. 

Os resultados obtidos não permitem comprovar a adoção de uma configuração mais flexível e 

inovadora na universidade, mas identifica-se a presença desses elementos nas mudanças em 

implementação, o que caracteriza o hibridismo na estrutura. As mudanças expõem 

principalmente a extensão da gestão de projetos para o componente administrativo e 

acadêmico relacionado às atividades de ensino da instituição. Em termos de projeção, 

identificaram-se modificações nos elementos que caracterizam as configurações atuais e a 

tendência da universidade a adotar a estrutura da organização diversificada. No entanto, 

persistindo o processo de descentralização gerencial, as unidades acadêmicas poderão adotar 

soluções estruturais próprias, porém sem evidências de modificação na organização 

profissional na maioria das unidades. Nesta perspectiva, esta tese afirma que existe 

dificuldades em incorporar a “inovação” e a “flexibilidade” em sua estrutura organizacional 

gerando soluções improvisadas, superpondo competências por duplicação de estruturas com 

propósitos idênticos ou copiando soluções exógenas. 

Palavras-chave: estrutura, inovação, flexibilidade e universidade 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper is set in a scenario in which higher education institutions suffer from external 

pressure to increase efficiency. The legislation after the Law of Directives and Bases for 

Education (LDBE), from 1996, is characterized by the fragmentation in its implementation, 

raising a concern with flexibility and innovation in several normative devices as well as 

aspects that must be incorporated to its organizational structure. The policies examined in this 

thesis are: Distance Education (DE); Law of Innovation and the Program of Support to 

Restructuring and Expansion of Federal Universities (PSREFU). This thesis aims to observe 

to what extent the characteristics of innovation and flexibility, which mark the new post-

LDBE educational legislation, influence the organizational redesign of the Federal University 

of Ceará (UFC). For being about implementation policies, using contingency approach in 

order to collect the internal dynamics permeating the redesign of higher education institutions, 

the thesis focuses on the impacts caused by flexibility and innovation. This is a qualitative 

research, with case study methods, archive research and semi-structured interviews with 

members of the university administration. The results don’t allow us to confirm the adoption 

of a more flexible and innovative configuration in the university but it is possible to identify 

the presence of those elements in the implementation changes, characterizing the hybrid 

structure. The changes mainly expose the extension of the management of projects to the 

administrative and academic components related to the institution. In terms of projection, the 

study found changes in the elements which characterize the current setting and the tendency 

of the university for adopting a diverse organizational structure. However, if the 

decentralization of management persists, the academic units may adopt their own structural 

solutions, but with no evidence of changes in the professional organization in most units. In 

this perspective, this thesis states that there are difficulties when incorporating “innovation” 

and “flexibility” to their organizational structure, which lead to improvised solutions, 

superposing skills through the redundancy of structures created with the same purpose or 

copying exogenous solutions. 

 

Key Words: Structure; Innovation; Flexibility; University. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O debate atual sobre a universidade não pode ser feito descolado das mudanças nas 

esferas econômica, política e social ocorridas nas décadas de 1970 e 1980. O déficit nas 

contas públicas e o processo inflacionário formaram o quadro de crise do Estado, provocando 

perda na capacidade de intervenção do Estado na economia. Apregoa-se mudanças de 

natureza principalmente econômica, provocadas pela crise fiscal do Estado e ascensão das 

ideias neoliberais, cujo arcabouço é o processo de reestruturação produtiva e no aumento da 

internacionalização conduzida pelo capital financeiro.  

 As mudanças propostas para a estrutura pública visam uma maior racionalização dos 

gastos e eficiência gerencial, adotando-se soluções como a transferência de qualquer função 

não exclusiva do estado para a iniciativa privada ou adotado sistemas paliativos, nos quais o 

estado permanece intervindo em algumas questões, especialmente sociais, mas adotando 

critérios de competição inerentes ao sistema de mercado.  

 O processo de reestruturação da economia mundial foi conduzido, principalmente, 

pelos organismos multilaterais, adotando uma série de medidas sintetizadas no denominado 

“Consenso de Washington”. No aspecto econômico, possuía três objetivos principais: a) 

estabilização da economia (corte no déficit público e combate a inflação); b) reformas 

estruturais com redução do Estado, através de programas de privatização, regulação dos 

mercados e liberalização financeira e comercial; e c) abertura da economia para atrair 

investimentos internacionais e retomada do crescimento econômico (DRUCK, 1999). 

 No Brasil, a reforma do Estado teve impulso com as ações desencadeadas pelo 

Ministério da Administração e Reforma do Estado (MARE, 1995). A proposta centrou-se no 

fortalecimento da administração pública direta representada pelo núcleo estratégico e 

descentralização da execução das políticas públicas com a contratação de agências e 

organizações sociais por meio de contratos de gestão em bases competitivas. Para cada setor - 

núcleo estratégico do Estado, atividades exclusivas do Estado, serviços não exclusivos ou 

competitivos e a produção de bens e serviços para o mercado – dever-se-ia considerar o tipo 

de propriedade e o tipo de administração pública mais adequada (BRESSER PEREIRA, 

2006). 

 No caso dos serviços não exclusivos, no qual se insere a universidade, a forma de 
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propriedade dominante seria a pública não estatal, ou seja, utilizar-se-ia de organizações 

sociais que conservariam seu caráter público, embora fossem entidades de direito privado, 

com maior autonomia financeira e administrativa (BRESSER-PEREIRA, 2006). 

 Nesse formato, classifica-se as educação superior como atividade pública, mas não 

exclusiva do estado, em que as universidades assumiriam o formato de organizações sociais e  

celebrariam contratos de gestão com o poder público (BRESSER PEREIRA, 2007). No caso, 

pode-se ter como implicação mais direta a possibilidade de que as mesmas se tornem meras 

executoras das atividades formuladas no núcleo estratégico com perda de sua autonomia. As 

universidades atuariam na lógica de mercado, em que os os contratos de gestão pactuariam 

previamente resultados a serem alcançados pelos serviços prestados pelas universidades. 

 Destaca-se que, embora as formulações teóricas pertinente às reformas do Estado e da 

universidade estejam presente nos trabalhos de pesquisadores como Bresser Pereira (1998a; 

1998b; 2001; 2006) e Simon Schwartzman (2005), predomina a influência dos organismos 

mundiais na formulação das propostas de reformas que permeiam a educação superior. Nesse 

sentido, um documento de grande destaque do Banco Mundial (BM) é o La Enseñanza 

Superior, de 1994, que estabelece as diretrizes para a reforma dos sistemas de ensino superior.  

 Os planos de reforma gestados na década de 1990 incluíram a educação superior 

brasileira com as seguintes diretrizes: fomentar maior diferenciação, com instituições públicas 

e privadas; incentivar as instituições públicas a diversificarem as suas fontes de 

financiamento; redefinir a função do Estado, com observação para a autonomia e a 

responsabilidade institucional e adotar políticas de promoção da qualidade e equidade. 

 A defesa de ampliação do  acesso ao ensino superior em tempos de crise fiscal do 

Estado consolida-se na forma de recomendações calcadas em pretensas experiências bem 

sucedidas, que seria o caso chileno, no qual o ensino superior foi ampliado a partir dos anos 

1980, com redução do papel do estado e extensão de ajuda governamental ao setor privado 

por vias indiretas. No caso chileno, a ampliação do sistema se deu principalmente, pela 

diversificação das instituições de ensino superior, calcada quase exclusivamente na expansão 

do ensino privado (ALCANTÁRA; SILVA, 2006). Outro modelo referenciado é o inglês, que 

imputou aos alunos a responsabilidade por parte do custeio das instituições. 

 Neste contexto, o governo brasileiro iniciou uma série de reformas na educação 

brasileira, que ganham contornos definitivos com a Lei 9.394 de 20/12/96, denominada 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Tal legislação estabelece novas diretrizes e metas para 
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a educação brasileira, como a universalização do ensino fundamental e a ampliação das 

demais esferas de ensino, sendo que no ensino superior o Plano Nacional de Educação (PNE) 

formulado em 2001 estabelecia uma taxa de matrícula de 30% da população entre 18 e 24 

anos, o que equivalia a triplicar o tamanho do sistema de educação superior no prazo de 10 

anos. Para tanto, postula-se um sistema pautado pela diversificação de cursos e instituições, 

regulados por parâmetros centralizados de credenciamento, autorização e avaliação. Essas 

medidas permitirão disciplinar a expansão do sistema, especialmente junto ao setor privado.  

 Dentre os eixos norteadores da política educacional pós-1996, destacam-se as questões 

de inovação e flexibilidade que são incorporadas à agenda da reforma universitária, 

abrangendo desde o projeto pedagógico até a gestão universitária. Os termos Inovação e 

flexibilidade balizam a idéia de diversificação e diferenciação do sistema de educação 

superior. Enfatizam desde a criação de instituições não universitárias  voltadas ao ensino até a 

criação de novas modalidades de cursos, de menor duração, ministrados à distância e 

direcionados para formação instrumental e segundo a lógica de um mercado de trabalho 

calcado no conceito de competência e que requer um trabalhador polivalente e flexível. Nesse 

ensejo, também se apregoa a oferta de cursos de formação multidisciplinar que permitam a 

flexibilidade de formação e a mobilidade estudantil. As modalidades de cursos mais 

“flexíveis” seriam voltadas basicamente para o ensino, desenvolvida em instituições, 

principalmente privadas, que não teriam a obrigação de investir em pesquisa. 

 No caso da inovação, pode representar tanto uma manifestação da lógica de mercado 

nas estruturas universitárias (JACOB, 2006) quanto o desenvolvimento de formas alternativas 

de mediação entre conhecimento e prática no campo acadêmico, sendo que este último é, 

frequentemente, ameaçado quando subordina-se às políticas educativas a orientação 

predominantemente econômica (FORSTER; FAGUNDES, 2006). A inovação identificada 

nas propostas de reforma gestadas pela lógica econômica concentrar-se-ia na fragmentação da 

universidade, seguindo a lógica do mercado de imposição da divisão do trabalho. O BM 

(1994) identifica como ações inovadoras sobre as estruturas universitárias o processo de 

diversificação e diferenciação, que envolve desde o questionamento da estrutura universitária 

como único modelo de instituição provedora de educação superior até diferenciações na 

forma de financiamento, incluindo políticas governamentais que induzam as instituições a 

captarem recursos do setor privado. 

 Neste contexto, a capacidade inovadora e a flexibilidade são frequentemente 

relacionadas com as novas formas de acumulação do sistema capitalista. Tem-se a 
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substituição do trabalhador da era da produção em massa por um trabalhador que deve ser 

polivalente e ter a visão de todo o processo produtivo, com capacidade de desempenhar mais 

de uma função e tomar decisões referentes ao seu ambiente de trabalho, possibilitando um 

autocontrole do processo de trabalho e restringindo o controle externo aos resultados. Assim, 

as universidades, antes voltadas para a formação de elites intelectuais, são convocadas para 

conduzir esse processo de formação instrumental para o mercado, desviando-se do ideal de 

formação humanista e científica tradicionalmente desenvolvido. 

 Neste cenário torna-se pertinente investigar as modificações que estão ocorrendo nas 

estruturas das universidades públicas federais em função das exigências de inovação e 

flexibilização. Pautada por novas demandas, a universidade é cobrada a reinventar-se, para 

dar conta das novas demandas por ampliação do acesso e maior participação no 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. Empiricamente, tal investigação pode ser 

feita pela análise da incorporação de novas funções e modificações em sua estrutura, pela 

institucionalização de novos órgãos e por formas inovadoras de gestão das atividades de 

ensino, pesquisa e extensão.  

 As tentativas de análise normalmente seguem o raciocínio de que os processos de 

mudança estrutural resultam na ruptura com o modelo burocrático, implantado com a reforma 

de 1968, tendo como unidade básica o departamento e seguindo os princípios da 

especialização funcional, no caso,  áreas de conhecimento. Neste aspecto, Dellagnello e 

Machado-da-Silva (2000) identificam que os estudos de novas formas organizacionais 

contemplam duas abordagens: o  reconhecimento de uma lógica diferente da racional legal 

(instrumental) e um avanço na abordagem contingencial. Numa linha sistêmico contingencial, 

tem-se os trabalhos de Mintzberg (1993; 2006) que identificam diferentes configurações que 

devem ser adotadas de acordo com os mecanismos de coordenação do trabalho, as partes 

básicas da organização e os sistemas fundamentais de fluxos. 

 Com a LDB de 1996, as universidades não são mais obrigadas a seguirem o modelo 

imposto pela Lei Nº 5.540/68. Uma nova dinâmica instaura-se com as tentativas de reforma 

da universidade, confrontando-se diferentes perspectivas num cenário caracterizado pela 

crescente demanda por ensino superior e restrições de financiamento público.  

 Mesmo considerando-se que as mudanças no sistema modificam muito da rotina 

universitária, ainda são poucos os estudos que analisam as mutações no interior dessas 

organizações. Como o elemento distintivo da LDB de 1996 foi exatamente possibilitar a cada 

instituição desenvolver seu próprio projeto institucional, considera-se inadequado analisar a 
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implementação de modelos completos. Até porque, como ressalta Mintzberg (1995), 

normalmente são encontradas características de diversos tipos de estruturas nas organizações. 

 Para orientar a discussão, utilizar-se-á alguns trabalhos clássicos sobre estrutura e 

gestão universitária, como o de Baldridge (1971), que identifica no sistema universitário três 

dimensões integradas, que são os modelos burocrático, colegiado e político; o de  Cohen e 

March (1974, apud Vahl, 1991),  que identifica um quarto modelo - o de anarquia organizada. 

Dentre estes modelos teóricos que orientam o processo decisório nas universidades, Vahl 

(1991) sugere que, embora estruturada em bases burocráticas, a tomada de decisão na 

universidade sofre influência cotidiana mais dos modelos políticos e colegiado. Pusser (2003) 

também ressalta como característica comum o fato de que todos incorporam o modelo político 

identificado por Baldridge (1971).  

 Também se destaca os trabalhos de Mintzberg (1984; 2006) que abordam as 

configurações estruturais da organização, pois o agrupamento e coordenação que formam 

determinada estrutura são definidas pela forma como se harmonizam os diferentes elementos 

que a compõem. Normalmente são encontradas características de diversos tipos de estruturas 

nas organizações. As configurações propostas por Mintzberg (1995; 2006) contemplam tanto 

as formas tradicionais como configurações mais flexíveis e inovadoras, adequadas às 

organizações que atuam em ambientes complexos e turbulentos.. O autor relaciona as 

seguintes configurações: organização empreendedora, organização máquina, organização 

profissional, organização diversificada, organização missionária e organização política. Cada 

configuração é classificada de acordo com: o mecanismo de coordenação principal, a parte 

principal da organização e o tipo de descentralização. 

Por serem organizações complexas, as universidades estão sempre convivendo com 

diferentes e, muitas vezes, conflitantes demandas (expectativas) de diversos grupos de 

interesses. Dessa forma, qualquer análise estrutural tem de contemplar o ambiente normativo 

destas instituições pautado por uma ampla e detalhada legislação, tanto ao nível de sistema 

como de instituição, ao tempo em que deve considerar as necessidades e interesses dos 

agentes internos.  De igual modo,  tem de considerar tanto o modelo de decisão quanto as 

configurações que orientam o processo decisório.  

 Nesta perspectiva, o problema de pesquisa que se configura para este estudo é 

compreender a seguinte questão: em que medida as características de inovação e 

flexibilidade, que balizam a nova legislação educacional pós-LDB, influenciam o   

redesenho da estrutura organizacional na Universidade Federal do Ceará(UFC)? 
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 A resposta desta questão requer uma analise das modificações recentes que impactam 

na estrutura organizacional da universidade, mesmo quando não se cria novos órgãos. Busca-

se compreender o redesenho da estrutura universitária a partir da própria ótica dos atores 

envolvidos, analisando as soluções estruturais utilizadas pelas universidades para adaptar-se 

e/ou enfrentar aos desafios impostos pela necessidade de massificação do ensino superior, a 

partir das novas características de flexibilidade e inovação, incorporadas na nova legislação 

educacional pós- LDB.  

Para efeito desta pesquisa, adotaram-se as seguintes categorias analíticas: estrutura 

organizacional, inovação e flexibilidade. Por estrutura organizacional se compreende as 

formas pelas quais o trabalho é dividido e de como é feita a coordenação entre as mesmas. Por 

inovação organizacional entende-se as mudanças nas relações de autoridade e interação entre 

os atores, nas funções e setores da organização, e em qualquer mecanismo de gestão que afete 

a prestação do serviço (no caso, o desempenho das funções universitárias)1 e por Flexibilidade 

organizacional, compreende-se a capacidade de descentralização do processo de decisão de 

forma a que os diversos setores e atores possam interagir, influenciando nas ações de seus 

setores e da própria instituição, modificando-se e modificando as funções da universidade em 

um processo dialógico. 

As categorias de inovação e flexibilidade e seus efeitos na estrutura organizacional 

serão analisadas a partir do exame de três políticas educacionais, que têm por objetivo levar as 

universidades a desempenharem novos papéis, inovar na execução de suas atividades  e  

melhorar o desempenho das funções tradicionais. São elas: o Programa de Apoio ao Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI); a política de  Educação a 

Distancia ( EAD) e a Lei da Inovação (Lei nº 10.973/2004)  que impõe às universidades  a 

criação de um Núcleo de Inovação Tecnológica e a adoção de um conjunto de estímulos para 

fomentar a inovação e a flexibilização da organização universitária. 

Para apreensão dessa dinâmica foram definidas as seguintes questões de pesquisa: 

a) Quais as dimensões de inovação incorporadas na estrutura da UFC pós-LDB com a 

implementação do REUNI/EAD/Lei da Inovação ?  

                         

1 Devido a disputa entre concepções daqueles que vêem Educação como direito e educação como um serviço comercial, 

faz-se necessário esclarecer desde já que a incorporação do termo “serviço” deve-se a classificação utilizada nos sistemas 

de produção/operações, cujo resultado se materializa na forma de bens e serviços. Como destacado entre parênteses, o 

serviço a que se refere é o desempenho das funções da universidade: ensino, pesquisa e extensão. 
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b) As dimensões de inovação incorporadas foram capazes de produzirem alterações 

substantivas  na estrutura organizacional vigente da UFC? 

c) Quais as dimensões de flexibilidade incorporadas na estrutura da UFC pós-LDB com a 

implementação do REUNI/EAD/Lei da Inovação ?  

d) As dimensões de flexibilidade incorporadas foram capazes de produzirem alterações 

substantivas na estrutura organizacional da UFC?  

e) Como a implementação das políticas relativas à EAD, REUNI e Inovação produziram 

modificações na estrutura organizacional da UFC?  

f) Quais os mecanismos de coordenação criados e/ ou modificados para a implementação do 

REUNI/EAD/NIT? 

g) Que mudanças foram produzidas na gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão 

que podem ser consideradas inovadoras e flexíveis? 

h) Que configuração de estrutura organizacional assume a UFC a partir da implementação da 

EAD/REUNI/Lei da Inovação?  

 

 As questões acima proporcionam compreender o redesenho da estrutura nas 

organizações a partir dos elementos de flexibilidade e inovação incorporados a universidade 

pelas políticas em estudo. 

 Com base no problema e questões de pesquisa, objetiva-se compreender como os 

aspectos de inovação e flexibilidade estão sendo incorporados à estrutura organizacional da 

UFC por meio das políticas referentes à Educação à Distância (EAD); à implementação da 

Lei de Inovação Tecnológica e ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão 

das Universidades Federais (REUNI). 

 

E, como objetivos específicos:  

a. Identificar as dimensões de inovação e flexibilidade incorporadas na estrutura da UFC pós-

LDB; 

b. Examinar se as dimensões de inovação e flexibilidade incorporadas foram capazes de  

produzirem alterações substantivas  na estrutura organizacional vigente da UFC; 

c. Compreender como a implementação das experiências relativas à EAD, REUNI e Inovação 
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produziram modificações na estrutura organizacional da UFC;  

d. Relacionar as modificações nas unidades novas com as unidades tradicionais; 

e. Identificar a configuração de estrutura organizacional assumida pela  UFC . 

 

Em uma instituição complexa como a universidade, discutir a dinâmica interna em 

relação às pressões externas, especialmente aos instrumentos normativos, requer uma 

abordagem que considere aspectos mais contextuais e interpretativos das ações 

implementadas. O caráter prescritivo e universalizante das teorias administrativas 

predominantes, especialmente as de base racional, concebem que as técnicas e ferramentas 

administrativas podem ser aplicadas indistintamente às organizações. No entanto, o  processo 

de redesenho das universidades num contexto de forte regulação levanta a possibilidade tanto 

de entender o efeito das diretrizes legais sobre a organização das universidades como de 

perceber a forma como estas interpretam e implementam os novos mecanismos de trabalho 

em suas estruturas. 

Embora se compreenda que o processo de reestruturação ocorre dentro de um contexto 

mais amplo, pautado pela implementação de políticas de desobrigação do Estado defendidas 

pelos organismos multilaterais, concebe-se que as universidades brasileiras apresentam 

demasiados problemas internos que justificam uma análise centrada no processo de mudança 

de estrutura organizacional, podendo-se analisar seu esforço de transformação a partir de sua 

própria dinâmica.  

No caso, o processo de mudança na universidade vem sendo orientado por uma 

legislação fragmentada, pois mudanças globais sempre enfrentarão resistências mais fortes, 

como mostra o ceticismo de Mattos (2004, p. 205) sobre a reestruturação da universidade. 

 

Desisto de agir estruturalmente para a mudança da universidade federal? – 
Não. Mas a intervenção (termo, aliás, mal visto no contexto) se fará em 
pontos específicos, bem selecionados, porque qualquer ataque frontal ou 
medida generalizada seriam rechaçados com o heroísmo de quem defende a 
sobrevivência da universidade, patrimônio da sociedade. A legislação 
precisará incentivar seletivamente e liberar o sistema para que cada 
universidade vá, democraticamente (entenda-se: com legitimidade), a seu 
ritmo e maneira, estruturando a própria reforma [...]. 

 

Assume-se como tese que a UFC tem dificuldades em incorporar a “inovação” e a 
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“flexibilidade” em sua estrutura organizacional gerando soluções improvisadas, superpondo 

competências por duplicação de estruturas com propósitos idênticos ou copiando soluções 

exógenas. A estrutura é redesenhada e assume uma configuração híbrida para dar 

funcionalidade às novas políticas ( EAD, Inovação e REUNI), sem que a inovação e a 

flexibilidade sejam os elementos determinantes dessa alteração estrutural. A estrutura ora  

apresenta características do paradigma burocrático ora assume traços de um modelo matricial, 

revelando os traços de inovação e flexibilidade, porém sem que as modificações possam ser 

enquadradas em uma mudança de configuração organizacional. 

Como mostrado, os estudos realizados dobre as mudanças gerenciais nas 

universidades são associadas a imposição de diretrizes externas, que assumem a força de 

imperativos que desnorteiam os princípios básicos desta instituição. No caso da 

administração, Ribeiro (2009) identifica que os estudos nacionais na área de estruturas 

organizacionais ainda são muito poucos, guiando-se principalmente pelas teorias 

contingencial e institucional. Nos anos recentes, as mudanças ambientais atingiram as 

universidades, porém poucos foram os estudos que analisaram sua dinâmica interna. As 

análise normalmente procuram identificar relações entre as diretrizes externas e a adoção de 

mecanismos gerenciais visando a eficiência, ou a implementação de ferramentas específicas, 

como o planejamento estratégico.  

Percebe-se a importância de se analisar a dinâmica de implementação de mudanças 

nas estruturas das universidades de acordo com dois pontos de vista: considerar a dinâmica de 

construção de projetos internos a instituição mesmo com a imposição de programas externos, 

no caso, governamentais; e incorporarem os elementos característicos das estruturas 

consideradas contemporâneas, inovação e flexibilidade, em um modelo de gestão formulado a 

partir da percepção dos atores da instituição. Dessa forma, considerou-se como uma lacuna a 

ser explorada uma análise da capacidade da universidade em desenvolver modelos de gestão 

que incorporem elementos das estruturas contemporâneas sem desvirtuar-se de sua identidade 

e missão. 

Para tal intento, utilizou-se da teoria contingencial, que admite a possibilidade das 

organizações selecionarem posições no ambiente que permitam resguardar sua identidade 

institucional. Uma análise do processo de implementação permite captar a dinâmica interna 

que levam a adoção de determinadas soluções, ao invés de apenas resultados já consolidados. 

 A estruturação da tese será feita na forma de capítulos além desta Introdução.  A 

revisão da literatura ocupa os três primeiros capítulos, seguindo-se da metodologia e do 
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capítulo de análise, conforme resumido a seguir. 

 O Capítulo 1 situa as pressões que se configuram no cenário internacional e que 

direcionam o processo de mudança nos estados nacionais e, mais especificamente, em seus 

sistemas de educação superior, analisando o ensino superior como intensamente conectado às 

mudanças que ocorrem nas esferas econômica, política, social, tecnológica e demográfica da 

sociedade. Estes aspectos compõem o macro ambiente de qualquer organização e a forma pela 

qual as organizações convivem com essas pressões é abordado de diversas formas pelas 

teorias das organizações. Neste capítulo, esses elementos são agrupados de modo a 

contextualizar as pressões do macro ambiente e o papel desempenhado pelos organismos 

multilaterais nos esforços de reestruturação dos sistemas educacionais. Dessa forma, este 

capítulo divide-se  em três seções. Os tópicos tratados no capítulo abordam as seguintes 

temáticas: mudanças no modo de acumulação passando do paradigma de produção 

Taylorista/fordista para o modelo flexível; crise do estado e a reforma gerencial, e agenda dos 

organismos multilaterais para a educação. 

 O  Capítulo 2 focaliza a análise da legislação brasileira sobre a  educação superior, em 

especial a partir da década de 1990, identificando as principais modificações ocorridas na 

gestão e as tendências para os próximos anos. Dada a sua amplitude, utiliza-se como 

delimitador das análises da legislação as questões relacionadas às diretrizes de organização da 

universidade, objeto da referida reforma, em relação às questões de flexibilidade e inovação, 

objeto deste estudo. Detalham-se as mudanças na educação brasileira que se iniciam com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 até a 

publicação do Decreto Nº 6.096 de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Dessa forma, 

analisa-se  toda a legislação, planos e programas publicados e desenvolvidos pelo Ministério 

da Educação no referido período considerando-se os aspectos já destacados. Ademais, 

também se  utilizam os artigos da Constituição Federal que tratam da educação superior. 

 Na análise da legislação referente à educação superior no período especificado, foi 

realizada inicialmente uma exposição de suas principais características, com destaque para os 

elementos que incorporam a questão da flexibilidade e da inovação, além daqueles que afetam 

as estruturas gerenciais das universidades. Por motivos didáticos, a exposição e análise foi 

realizada seqüencialmente, a fim de captar o processo de aprimoramento da própria legislação 

ao longo do tempo. Ao final do capítulo, elencou-se um conjunto de alterações legais que 

pressionam as universidades brasileiras a alterarem a sua estrutura organizacional. Tais 
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aspectos comporão o instrumento de coleta de dados que foi utilizado para averiguar a 

resposta desenvolvidas pelas instituições pesquisadas. 

 Na discussão sobre estrutura organizacional  no  Capítulo 3 adotou-se como obra base 

o livro de Mintzberg (1995) que trata de configurações da estrutura organizacional 

complementada com outros estudos, especialmente os referentes à administração 

universitária. Conforme expõe Hall (2004), as organizações por serem constituídas 

historicamente, devem ser analisadas dentro do seu contexto histórico e cultural. Por ser 

dinâmica, a estrutura está sempre se modificando. Quanto ao modelo de gestão das 

organizações universitárias partiu-se de estudos clássicos do assunto (BALDIDGE, 1971; 

1977; BLAU, 1973) que apresentam os modelos de gestão dessas instituições (modelo 

burocrático, colegiado, político e “lata de lixo”) bem como a discussão recente sobre gestão e 

estrutura. Esta discussão foi importante para orientar o trabalho de campo, com o qual se 

investigou exatamente como as universidades internalizam e implementam as concepções de 

inovação e flexibilidade.  

 O Capítulo 4 descreve a metodologia adotada, de natureza  qualitativa, com o uso da 

estratégia do estudo de caso pela necessidade de aprofundar nas razões e nos meandros do 

processo de mudança das estruturas organizacionais. A compreensão de que cada instituição 

possui particularidades que só podem ser percebidas num estudo aprofundado exigiu uma 

análise mais aprofundada para que o pesquisador pudesse  adentrar no locus de investigação. 

 O capítulo 5 divide-se em quatro seções, sendo que as três primeiras expõem e 

analisam as informações coletas de forma separada e segundo o tipo de instrumento utilizado. 

A primeira seção utiliza-se de pesquisa bibliográfica para fazer uma exposição da história da 

universidade até os dias atuais, descrevendo de forma sucinta alguns dos principais 

acontecimentos em seu processo de desenvolvimento - sua estrutura organizacional, o 

funcionamento de seus principais órgãos e os elementos de seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) que fornecem elementos da identidade e estratégia da universidade. Na 

segunda seção, analisa-se os documentos da instituição que expõem as modificações 

implementadas na universidade por meio dos planos de expansão e pelas medidas de melhoria 

de eficiência preconizada pelo REUNI, bem como pela implementação do Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) e da estrutura administrativa de suporte ao Ensino à Distância 

(EAD). Neste processo, identifica-se não apenas as decisões referente aos aspectos citados, 

como a relevância que foi dada aos mesmos, demonstrada, por exemplo, pela posição ocupada 

pelo respectivo órgão na estrutura da universidade. Por fim, expõe-se o resultado das 
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entrevistas, as quais revelam não apenas os procedimentos que orientaram as ações propostas, 

como as razões que orientaram os atores que conduziram o processo. Na última seção, fez-se 

uma análise geral do material discorrido nas seções precedentes, procurando compreender as 

características do processo de mudança em cada caso. 

 Por fim, a conclusão detêm-se sobre os dados empíricos, procurando associá-los as 

questões de pesquisa e as características de inovação e flexibilidade que caracterizariam uma 

nova configuração para a universidade. 
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2 CAPÍTULO UM: CONTEXTO DAS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO SUPE RIOR: 

REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA, REFORMA DO ESTADO E POLÍT ICA 

EDUCACIONAL 

 

 

 O contexto que permeia a reestruturação das instituições universitárias no final do 

século XX insere-se em um cenário de mudanças econômicas e tecnológicas que tomam 

corpo no mundo ocidental a partir da década de 1970 quando um novo processo de 

acumulação capitalista impõe-se como padrão, caracterizando-se pela flexibilização produtiva 

(toyotismo) e pela intensificação do processo de internacionalização dos agentes econômicos, 

direcionados por novos padrões de circulação do capital que passam a dominar o processo de 

acumulação capitalista por meio do mercado de capitais. A nova fase de expansão do sistema 

capitalista impacta diretamente na educação, não apenas pela redução de recursos públicos em 

um cenário de expansão do ensino, mas também porque a educação passa a ser redefinida não 

mais como um bem público, mas como uma mercadoria subordinada às regras de mercado. 

 Em qualquer sociedade, os espaços de interação social são redefinidos segundo a 

lógica dominante, o que na atualidade pauta-se pela forma de produção capitalista, na qual a 

lógica de reprodução do capital redefine as relações na sociedade a partir de bases econômicas 

e materiais, numa lógica mercantil que impregna todas as instituições. Nessa dinâmica, a 

mudança do modo de produção fordista para um modo de produção flexível atinge a 

universidade, que se vê frente a novos desafios, seja mediante pressões para que modifique a 

sua estrutura e modo de ação, seja pela pressão provocada por novas estruturas mais úteis às 

forças de mercado. A universidade vê-se desafiada não apenas pela necessidade de atender a 

uma nova demanda das forças produtivas, mas também pelo fato da própria educação superior 

ser alçada a um campo de exploração do sistema capitalista (SILVA JR., 2002). 

 O período compreendido entre as décadas de 1960 e 1970 marca a disseminação de 

novas técnicas produtivas e a consolidação de um cenário de crise do Estado, incapaz de 

sustentar o volume de benefícios assumidos nas décadas anteriores devido à crise fiscal que se 

instala no início da década de 1970, na qual o circulo virtuoso da economia que repassava aos 
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trabalhadores parte dos lucros gerados nas empresas - seja mediante acordos coletivos ou por 

um fundo público formado a partir de impostos -, é posto em xeque. Mudanças na base 

técnica e uma crescente internacionalização das atividades produtivas vão de encontro a 

problemas macroeconômicos gerados pela quebra do padrão ouro, crise do petróleo, aumento 

de inflação e do desemprego, os quais geram um crescente questionamento sobre a 

capacidade do Estado de manter-se como protagonista da formulação das políticas nacionais. 

Concomitante ao processo de reestruturação do capital ocorre uma retomada das idéias 

liberais que pregam o ideário do Estado mínimo, no qual se reforça a idéia de “falência” do 

Estado do Bem-Estar Social (Walfere State). A década de 1980 foi marcada por tentativas de 

reestruturação do Estado com base nas idéias liberais, em substituição à perspectiva 

keynesiana que predominara nas décadas anteriores. No Brasil, essas reformas serão 

implementadas com maior profundidade a partir da década de 1990. 

Destaca-se a influência dos organismos multilaterais na definição de uma agenda 

educacional voltada para a eficiência econômica e liberação (diversificação) do mercado 

educacional. A organização que mais se destaca é o Banco Mundial (BM), que incorporou a 

agenda social dos países às condicionantes dos empréstimos que realiza. Também se destaca a 

atuação da United National Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) e da 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). 

 Uma vez que o processo de reestruturação das instituições públicas brasileiras não 

pode ser compreendido sem uma analise do contexto mais geral, aborda-se, neste capítulo, 

desde as questões econômicas e tecnológicas que reordenam o sistema econômico até as 

implicações sobre a área educacional, confluindo para a ação dos organismos multilaterais e 

para a reforma do Estado, em que as universidades são majoritariamente estatais. 

 

 

2.1 Mudanças no modo de acumulação: do taylorismo/fordismo para o modelo de 

produção flexível 

 

 No início do século XXI, o sistema capitalista consolida a sua configuração global, 

incorporando países e regiões de todo o planeta em redes de produção e/ou financeiras. Este 

formato fora consolidado durante o século XX com a confluência das políticas de 
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liberalização financeira e comercial, nas quais a ação dos organismos multilaterais foi 

essencial, além da difusão de novas tecnologias, como as de comunicação e transporte. Estas 

mudanças impactaram na configuração do próprio modelo produtivo que, em consonância 

com o movimento de internacionalização da economia, assumiu características cada vez mais 

flexíveis, capazes de se adequarem a diferentes contextos. 

 Ao longo do século XX, o sistema de produção capitalista, do ponto de vista 

produtivo, passou de um modelo de produção em massa, concentrado em grandes trustes com 

penetração internacional, para um modelo global sob forte influência do capital financeiro. 

Como base produtiva, porém, o sistema capitalista consolidara-se no inicio do século XX, 

quando as técnicas de produção em massa difundidas pelo Taylorismo/Fordismo disseminam-

se pelas organizações fabris e, posteriormente, pelas organizações dos demais setores 

econômicos.  

No final do século XIX haviam se consolidado os grandes trustes industriais, 

característica do período monopolista, que no momento seguinte passaram a se diversificar, 

aumentando ainda mais o seu potencial de controle sobre a economia. A respeito da formação 

dos principais trustes americanos, Morris (2006) expõe uma rápida biografia dos principais 

magnatas do final do século XIX, exatamente no período anterior à implementação de 

legislações mais eficientes de combate a práticas desleais de negócio e a difusão das técnicas 

gerenciais. Por utilizarem um grande número de trabalhadores, mostram-se especialmente 

receptivos às técnicas gerenciais. Mas apenas na etapa de consolidação dos negócios pode-se 

realmente identificar uma maior incorporação de métodos e técnicas nas organizações 

monopolistas. Quanto à preocupação com a educação, nem entre a nova classe industrial 

poderia ser considerado essencial, dado que os mecanismos de acumulação se baseavam mais 

em apropriação de concessões, conluios e obtenção de outros direitos de exploração do que na 

incorporação de conhecimento ao processo produtivo.  

 Embora a consolidação das organizações monopolistas no final do século XIX tenha 

aberto um vasto campo para o trabalho qualificado e possibilitado novas gerações de 

profissionais com formação superior, as técnicas de produção que se fixaram dispensavam a 

necessidade de qualquer formação acima da elementar para grande parte dos trabalhadores. 

Este cenário tornou-se possível a partir da contribuição de Taylor e Ford, que simplificaram o 

trabalho a um ponto que qualquer pessoa, submetida a um rápido treinamento no local de 

trabalho poderia desempenhar as tarefas que lhe eram atribuídas devido ao processo de 
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divisão do trabalho e especialização do trabalhador. Dessa forma, a hierarquia organizacional 

era composta por uma grande base de trabalhadores semiqualificados desempenhando 

atividades padronizadas, repetitivas e com baixo grau de complexidade e por uma minoria 

gerencial que detinha o conhecimento e o poder de determinar as características do trabalho.  

 No caso de Frederic Taylor, suas técnicas e ferramentas de racionalização do trabalho 

impactaram diretamente sobre a necessidade de qualificação do trabalhador, pois a separação 

entre planejamento e execução permitia ao corpo gerencial assumir a responsabilidade por 

determinar o que e como deveria ser executado o trabalho, retirando do trabalhador o controle 

sobre os meios de produção. Dessa forma, retirava-se dos trabalhadores diretamente 

envolvidos da produção o desempenho de atividades mentais, que consumiam tempo, 

delegando-as a um conjunto de supervisores dotados de maior qualificação, acarretando 

aumento do pessoal administrativo e técnico especializado (BRAVEMAN, 1977).  

 Dessa forma, tem-se um trabalho especializado e rotineiro restrito ao desempenho de 

poucas atividades de fácil consecução. A simplificação do trabalho possibilitou a utilização de 

uma ampla mão de obra com baixa formação profissional. Saliente-se que a implementação 

dessas técnicas no processo de produção em massa possibilitou desarticular o trabalho 

artesanal, onde o trabalhador detinha o conhecimento sobre todas as etapas do processo. Com 

a difusão das ideias tayloristas, as organizações de massa, que já detinham o controle sobre o 

capital assumiram definitivamente o controle sobre os meios de produção. 

 Grande parte dos princípios propostos por Taylor já haviam sido implementados antes, 

devendo-se sua contribuição à sistematização e testes desses princípios e técnicas, formatando 

um modelo gerencial que poderia ser difundido e implementado nos mais diversos tipos de 

empreendimentos. Ao institucionalizar-se métodos e procedimentos de análise e melhoria da 

produtividade do trabalho, caracterizadas principalmente pela retirada do controle do próprio 

trabalhador do seu processo de trabalho, permite-se aos grandes grupos quebrarem as amarras 

técnicas que limitavam a expansão da produção e a ampliação do processo de acumulação. 

 Embora seja Taylor o sistematizador dos princípios que caracterizariam a produção em 

massa, é com Henry Ford que o sistema atinge a sua configuração final, daí a denominação 

fordismo para definir o modo de produção que se consolida na primeira metade do século XX. 

Henry Ford vai contribuir para o aumento da eficiência no trabalho consolidando a produção 

em massa como grande característica das organizações desse período, ao propor uma série de 
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medidas que permitiram elevar ainda mais a produtividade, dentre as quais se destaca a 

criação da linha de montagem móvel, que submete o indivíduo ao controle coletivo do tempo, 

pela adaptação ao ritmo da esteira (HELOANI, 2003).  

 Mas não é apenas a linha de montagem que caracteriza o sistema de produção fordista, 

pois esta pressupunha a produção em massa de peças padronizadas e intercambiáveis, o que 

só seria possível com uso intensivo de maquinário especializado, que também exigia a 

especialização do trabalhador. Uma vez que a produção das peças fora desvinculada do 

processo de montagem, tem-se um trabalhador que não necessita de nenhuma instrução além 

da que necessita para  operação de sua máquina (CLARKE, 1991).  

 Por incorporar um projeto de melhoria nas condições de vida do trabalhador, o 

fordismo coaduna-se ao modelo político social-democrático, constituindo-se em um projeto 

de regulação da economia que transcende a gestão microeconômica, no qual aumentos de 

produtividade são transferidos aos salários de forma a encorajar os investimentos e elevar 

ainda mais a produtividade, formando um ciclo virtuoso. Clarke (1991) ressalta que os  

trabalhadores, por meio de sindicatos burocratizados, negociam aumentos salariais na 

proporção do aumento de produtividade, de forma que se tem uma demanda crescente para os 

bens de consumo padronizados produzidos em massa. 

 Harvey (1992) ressalta que, embora esse processo não tenha sido tranqüilo, a atenção 

dos sindicatos associada a um estado social-democrata e uma economia em expansão 

propiciaram uma redistribuição dos ganhos de produtividade com os trabalhadores. Esse 

processo durou anos e requereu um forte ataque aos sindicatos mais combativos, normalmente 

associando-os à infiltração comunista. Dessa forma, o Estado do Bem-Estar complementaria o 

sistema fordista garantindo uma rede de proteção social necessária à manutenção da 

prosperidade nas sociedades de consumo, que consistiria em: assistência médica, educação 

básica, melhorias urbanas, seguro-desemprego, etc. Estes serviços sociais não são apenas 

características do Estado do Bem-Estar social que emerge no século XX, mas também do 

sistema de produção em massa (HELOANI, 2003). 

 Esping-Andersen (1991) identifica diversos tipos de Estados do Bem-Estar inseridos 

na lógica de produção fordista. Estes Estados não se configuraram por um projeto deliberado 

de adequação ao fordismo, mas como expressão dos embates entre as forças conservadoras e 

as organizações dos trabalhadores. Onde os trabalhadores eram mais organizados, 
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conseguiram que o Estado instituísse programas mais desmercadorizantes e universalistas. 

 Já na década de 1960, o modelo fordista apresenta sinais de saturação, sendo 

considerado inflexível e pouco inovador, pois seria baseado numa tecnologia de linha de 

montagem rígida, baseada em máquinas especializadas e em rotinas de trabalho padronizadas. 

A maior produtividade do sistema ocorria por meio de economias de escala, possível pela 

desqualificação, intensificação e homogeneização do trabalho.  

 Com o novo modo de produção baseado em sistemas flexíveis de decisão e operação, 

mais adequados à diferenciação da produção, a qual se denominou de “produção flexível”, 

tem-se uma mudança no aspecto tecnológico, de uma base mecânica para uma base 

microeletrônica, com consequências diretas sobre o mercado de trabalho, que passa a exigir 

novas competências profissionais e pressionar por modificações na política educacional. A 

discussão conjunta das mudanças econômica e tecnológica é necessária por seu estreito 

vínculo, dado que a ampliação do capital para a esfera global e a implementação de novos 

processos produtivos estão diretamente conectados com as inovações tecnológicas. 

 A crise que se inicia com o esgotamento do modelo produtivo ainda na década de 

1960 é associada por Heloani (2004) à exaustão do Estado do Bem-Estar Social e, 

consequentemente, do circulo virtuoso que mantinha com o modelo de produção fordista. À 

crise fiscal do estado somam-se as mudanças técnicas que ocorriam no âmbito da produção 

provocadas pelas novas técnicas de “produção flexível” e pela aplicação de novas tecnologias. 

Este movimento é coordenado em nível de empresa visando à recomposição das taxas de 

lucro que haviam sido comprimidas na vigência do Welfare-State. No campo 

macroeconômico, o liberalismo expande-se calcado numa crítica à atuação do estado, 

taxando-o de oneroso e ineficiente, responsabilizando-o pelo crescimento da inflação. 

 Clarke (1991, p. 120), ao analisar a crise do fordismo, sintetiza as principais 

características que irão contribuir para o reordenamento do sistema econômico e social. 

 

A subseqüente crise do fordismo leva à fragmentação econômica, social e 
política da qual deve surgir um novo regime 'pós-fordista'. A medida que a 
produção fordista se aproxima de seus limites, surgem novos métodos de 
produção. A saturação dos mercados de massa leva a uma crescente 
diferenciação dos produtos [...] Novas tecnologias fornecem os meios pelos 
quais se pode realizar vantajosamente esta produção flexível. [...] Uma 
produção mais flexível requer máquinas mais flexíveis e de finalidade 
genéricas, e mais operários 'polivalentes', altamente qualificados, para operá-
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las. [...] Uma produção mais flexível também requer formas mais flexíveis 
de controle de produção, ao passo que relações de produção mais flexíveis 
requerem o desmantelamento das burocracias corporativas. Os interesses de 
uma força de trabalho mais diferenciada não podem mais ser eficazmente 
representados por sindicatos e partidos políticos fordistas, monolíticos e 
burocráticos. São necessários acordos descentralizados para negociar 
sistemas de pagamento mais complexos e individualizados, que 
recompensam a qualificação e a iniciativa. [...] As necessidades de bem-
estar, saúde, educação e treinamento de uma força de trabalho diferenciada 
não podem mais ser satisfeitas por um welfere-state burocrático e 
padronizado, mas apenas por instituições diferenciadas, capazes de 
responder de maneira flexível às necessidades individuais. 

 

 A diferenciação passa a caracterizar um novo modo de produção em substituição à 

padronização fordista, difundindo-se em todas as esferas da sociedade e exigindo um novo 

modo de regulação. Em decorrência, também irá inspirar os projetos de reforma educacional 

do ensino superior, especialmente nas propostas de diversificação institucional e 

flexibilização curricular. 

 Neste processo insere-se a discussão da globalização, em especial da necessidade das 

corporações situadas nos países centrais de quebrarem o esquema de transferência dos ganhos 

de produtividade para os salários. Dessa forma, a crise do fordismo pode ser associada à 

necessidade do capital de ampliar o processo de acumulação, o que requer não apenas a busca 

de mão de obra mais barata como a retirada do Estado da esfera produtiva. O 

desenvolvimento dos mercados financeiros reduz a dependência do capital do financiamento 

público, permitindo romper as barreiras do Estado nação. Ao processo de internacionalização 

da produção e do mercado financeiro, soma-se à incapacidade do Estado do Bem-Estar em 

regular e financiar um sistema de produção cujos ganhos de produtividade transferiam-se para 

os salários, mantendo uma relação de estímulo mútuo entre renda e produto. Como a 

intervenção do Estado nesta forma de acumulação só poderia manter-se dentro dos limites 

territoriais da nação, o processo de internacionalização calcado na abolição do processo de 

reprodução do capital solapa as bases da regulação keynesiana (OLIVEIRA, 1998). 

 A busca das grandes firmas em ampliar as suas taxas de lucro levou-as a investirem 

em soluções que reduzissem o ônus dos encargos trabalhistas. Uma das saídas foi o 

investimento em novas tecnologias, seja incorporada ao maquinário, aos produtos ou ao 

processo, e na mobilidade dos sistemas de produção, que facilitados pelas inovações no 

transporte e nas comunicações espalharam-se por todo o mundo, situando-se onde era mais 
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vantajoso. É neste cenário que se estabelece o limite do Estado em suprir o contingente de 

trabalhadores desempregados que demandavam a proteção social. 

 A crise do Estado do Bem-Estar Social não pode ser atribuída apenas a uma crise do 

financiamento do Estado. O retorno das crises no sistema capitalista, após os 30 “anos 

dourados”, deve-se em parte à retomada do processo de acumulação do capital que havia se 

reduzido no período anterior. Esse processo desencadeia-se com a ação dos agentes privados 

em ampliarem a sua taxa de lucro, comprimida pelas concessões de benefícios aos 

trabalhadores, o que possibilitara o círculo virtuoso de que maiores salários geram maior 

consumo, o que, por sua vez, permite mais investimentos e empregos. 

 Embora tenha se constituído num espaço de disputa entre as forças sociais, com 

obtenção de melhorias para os trabalhadores, Minto (2006) contrapõe-se à idéia de que o 

Estado do Bem-Estar foi um rompimento com as idéias liberais de dinamização do processo 

de acumulação de capital. No lugar de estabelecer um controle social sobre o capital, o Estado 

keynesiano alocava recursos para garantir, direta ou indiretamente, a expansão do capital. 

Além do incentivo às atividades produtivas, o fundo público servia para fornecer um “salário 

indireto” que financiava parte da reprodução da força de trabalho. 

 Sem procurar identificar de forma mais precisa as relações de causa e efeito entre os 

fenômenos acima, e nem aprofundar demais a questão, é interessante abordar o contexto em 

que essas mudanças ocorrem. Isso porque, enquanto autores como Harvey (1992) estabelecem 

um estreito elo entre o modo de produção fordista e o Estado do Bem-Estar Social, autores 

como Clarke (1991) contestam essa relação, bem como a existência de um estado pós-

fordista. Segundo este, o que ocorre a partir da década de 1970 é a desestruturação na 

organização dos trabalhadores possibilitando a implementação das inovações tecnológicas já 

disponíveis, ao que se segue um redirecionamento do Estado para os interesses do capital.  

 A associação das mudanças tecnológicas com a reestruturação do processo de 

acumulação de capital e a implementação das novas tecnologias como base para os novos 

meios de produção impacta diretamente sobre os processos de trabalho, as relações sociais e a 

qualificação do trabalhador, constituindo-se num processo articulado de transformação social, 

política, econômica e cultural das sociedades (SOUZA, 2002). 

 As crises econômicas que se acentuam na década de 1970 pressionam o sistema de 

proteção social, provocando crescentes déficits nas contas do governo e abrindo espaço para 



28 

as idéias liberais que pregavam a eficiência do mercado e defendiam um estado mínimo, 

atuando apenas nas áreas de regulação e segurança. Embora as reformas liberais não tenham 

tido o sucesso prometido quanto à redução do tamanho do estado, foram exitosas na retirada 

do estado da esfera produtiva, abrindo novos mercados para a exploração capitalista, 

especialmente nos serviços públicos, inicialmente energia, transporte, telecomunicações e 

água e, atualmente, nas áreas de educação e saúde. 

 Se inicialmente o discurso da crise do Estado foi utilizado para justificar a retirada do 

financiamento exclusivamente público para a educação, no tempo presente, o próprio setor 

educacional passa a ser um alvo do processo de acumulação do capital. Assim, o que antes era 

considerado como setor de suporte à dinâmica capitalista, passa a se constituir numa nova 

área de exploração. Assim, o setor privado deixa de ser um complemento da ação pública na 

formação educacional e passa a ser explorado de acordo com as regras de mercado, inclusive 

com ações negociadas em bolsa de valores (PEREIRA, 2008).  

 

O capital reorganiza esses espaços de exploração/acumulação, promovendo 
mudanças no âmbito econômico, social e político, especialmente por meio 
de reformas. Estas mudanças expressam-se em uma concepção organizativa 
da educação superior fundada em diagnósticos da crise deste nível de ensino 
produzidos no contexto dos dogmas da eficiência, da eficácia, competência e 
excelência do privado e do mercado; da diferenciação institucional e da 
competitividade empresarial; da ciência na condição de mercadoria e da 
minimização e centralização do Estado. Estas reformas promovem uma 
reconfiguração da educação superior orientada pela racionalidade dos 
processos de mudança social acima referidos, tendo como valor central os 
valores do mercado, mas, sobretudo, orientadas pelas transformações na 
ciência e na profissionalização, o que significa, no plano político, um 
processo de enfraquecimento do movimento sindical, com destaque para 
aqueles que atuam no âmbito da educação superior (SILVA JR., 2002). 

 

 O ensino passa a ser uma mercadoria como qualquer outra, a ser produzida segundo a 

lógica da geração de lucros. Para o capital, que antes considerava útil um ensino público 

voltado para a produção dos cérebros pensantes, agora passa a ser considerado como mais um 

setor de exploração mercantil. Neste processo, será pressionado a assumir, cada vez mais, as 

características dos setores de serviços comerciais. 

 Neste contexto emerge a discussão da educação como um bem público ou como um 

serviço. No caso, detectam-se duas visões gerais, sendo que a primeira, mais inspirada nas 

áreas de ciências sociais e educação, considera a educação como um bem público a ser 
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proporcionado pelo Estado, enquanto na área econômica predomina a visão liberal 

preconizada pelos organismos multilaterais que consideram a educação como um bem 

privado. Neste caso, a educação é acessada pelos indivíduos pelo retorno que propicia, mas 

pode ser ofertada pelo Estado tanto por questões redistributivas (STIGLITZ, 2003), quanto 

em decorrência da insuficiência de renda e ausência de um mercado de crédito 

(VASCONCELOS, 2004). 

 Vasconcelos (2004) expõe a questão dos serviços educacionais como sendo passíveis 

de implementação dependendo da existência do mercado de crédito e calcado na perspectiva 

de retorno do investimento na forma de acréscimo de renda devido à formação superior. Esta 

posição se enquadra no que Stiglitz (2003) descreve como sistema de racionamento de preços, 

no qual se poderia ofertar um determinado nível de educação para todas as pessoas, deixando 

a aquisição de serviços educativos complementares no mercado. 

 Esclarecendo o assunto em questão, Vasconcellos (2004) destaca a imperfeição do 

mercado de capitais como o fator mais importante na intervenção pública na educação, sendo 

decorrência da insuficiência de renda e da falta de crédito, que está associada à incerteza em 

relação ao retorno do investimento, manifesto na expectativa de renda futura do estudante. 

Porém, o autor ressalta a importância do investimento público, devido às externalidades e 

imperfeições do mercado, para garantir as oportunidades educacionais que permitem a 

mobilidade social. Sobre a melhor forma de intervenção pública argumenta: 

 

Em geral, o ensino básico é provisionado pelo Estado, e o financiamento e os 
subsídios são mais usados para o ensino superior. Essa divisão reflete o 
entendimento de que a educação fundamental deve ser obrigatória para todas 
as crianças e é um dever do Estado garanti-la. A intervenção pública no 
ensino superior, por outro lado, poderia apenas procurar resolver as 
imperfeições de mercado (VASCONCELLOS, 2004, p. 405). 

 

 A justificativa para concentrar o investimento estatal no ensino fundamental e abrir o 

ensino superior à iniciativa privada funda-se na questão da equidade e da renda futura. 

 

A provisão de subsídios prioritariamente para aqueles que de outra forma 
não teriam como freqüentar o ensino teria o duplo papel de promover uma 
melhoria de distribuição de renda e de melhorar a eficiência, pois resolveria 
um problema de restrição de crédito e aumentaria a proporção de 
trabalhadores qualificados. No caso do ensino superior, pode-se argumentar 
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que o retorno da educação é suficientemente alto para que um sistema de 
crédito seja capaz de possibilitar e incentivar a freqüência, sem a 
necessidade de subsídios (VASCONCELLOS, 2004, p. 405). 

 

 Instaura-se um discurso de busca de competitividade que responsabiliza os cidadãos 

por seu próprio destino, devendo estes optar pela carreira de acordo com o retorno que 

proporcionará. Dessa forma, retoma-se as ideias do liberalismo clássico, de que “o indivíduo é 

responsável por seu desenvolvimento, que os salários comprometem os lucros, que a nova 

base tecnológica exige mudanças no mundo do trabalho e que é preciso dinamizar o mercado, 

reduzindo o Estado” (COSTA, 2006, p. 74). 

 Toda a discussão exposta por Vasconcelos (2004) denota a influência das ideias 

neoliberais na economia brasileira, pois reproduzem os argumentos apresentados por Milton 

Friedman em seu livro “Capitalismo e liberdade”, no qual defende que, em sociedades 

democráticas, todo cidadão deve ter direito a um grau mínimo de educação e o que o Estado 

pode subsidiar certos tipos de instrução. Porém, o subsídio governamental deve ser evitado ao 

máximo, permitindo-se que instituições financeiras privadas ofertassem os recursos para a 

educação superior, que, assim, ver-se-ia obrigado a aplicar mecanismos de mercado que 

aperfeiçoassem os investimentos (FRIEDMAN, 1998). 

 É exatamente a extensão dessa lógica mercantil que é destacada por autores como 

Minto (2006) e Siqueira (2004), que expõem a incorporação de setores sociais como a 

educação ao processo de acumulação do capital. Neste caso, este processo tanto precisaria de 

uma educação mais adequada aos padrões de produção flexível como precisaria ser 

flexibilizada para transformar-se em mais um setor de acumulação de capital. 

 No novo modelo produtivo, calcado em padrões flexíveis, modificam-se as relações 

entre capital e trabalho, aumentando a pressão por competitividade e conquista de novos 

mercados, o que impacta nas estruturas produtivas que são pressionadas a reduzir custos e 

melhorar a qualidade. A rigidez da divisão e especialização do trabalho no modelo fordista dá 

lugar a novos princípios alicerçados na flexibilidade, caracterizados pela capacidade de 

atender a demanda de forma rápida e eficiente (CASTRO, 2005). 

 

A inovação é uma necessidade endógena desse sistema produtivo, com a 
busca permanente do poder de mercado e aumento da produtividade do 
trabalho, criando o desemprego como inerente ao capitalismo. A 
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concorrência leva a luta entre diferentes produtores para ocupar o maior 
espaço do mercado [...] (COSTA, 2006, p. 57). 

 

 Um novo perfil de trabalhador é exigido, incluindo atributos como: raciocínio lógico, 

capacidade de comunicação, de decisão e resolução de problemas; cooperação e capacidade 

de aprender (MENDES, 1994, p. 09 apud CASTRO, 2005, p. 32). 

 

Machado (1994, p.9) admite que o novo modelo flexível exige do 
trabalhador algumas condições, como escolaridade básica, capacidade de 
adaptação a novas situações, capacidade de abstração e de seleção, trato e 
interpretação de informações, atenção, responsabilidade e capacidade de 
comunicação grupal. 
A complexificação das relações sociais capitalistas passou a exigir uma 
maior qualificação da força de trabalho, conseqüentemente, passou a exigir o 
desenvolvimento de habilidades e aptidões anteriormente desconsideradas na 
educação formal, e possíveis de ser desenvolvidas no âmbito das próprias 
empresas por meio de treinamento específico. A atual situação, no entanto, 
pede uma modificação substancial na formação geral do trabalhador, 
desenvolvendo capacidades e habilidades mais complexas, próprias de ser 
desenvolvidas no interior da escola. É necessário, portanto, repensar o papel 
da educação e da formação profissional para atender às demandas mais 
complexas advindas do setor produtivo (CASTRO, 2005, p. 32). 

 

 Tofler (1970, p.323) identifica que nos sistemas de trabalho do futuro o fluxo de 

materiais físicos será automatizado, enquanto os homens lidarão com os fluxos de informação 

e percepção. Enquanto as máquinas desempenharão atividades rotineiras, aos homens caberá 

as atividades intelectuais e criativas, para os quais serão necessárias pessoas “que possam 

fazer julgamentos críticos, que possam abrir caminho através dos ambientes novos que sejam 

rápidos na identificação de novos relacionamentos numa sociedade em rápida mutação”. 

Dessa forma, o modelo flexível exige além de conhecimentos específicos, competências 

como: raciocínio lógico-abstrato; habilidades sociocomunicativas e de relacionamento com 

superiores e subordinados; responsabilidade, disponibilidade e disposição para correr riscos; e 

capacidade de liderança. (PORTO; REGNIER, 2003). 

 Essas mudanças nas características do trabalho exigem a contratação de uma mão-de-

obra mais qualificada, capaz de entender as novas conexões nas atividades produtivas. A 

partir da necessidade de flexibilidade na organização do trabalho e com o advento das novas 

tecnologias, o papel da educação foi crescentemente reconhecido como fator determinante 
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para o desenvolvimento econômico, passando a integrar a agenda dos organismos 

multilaterais, juntamente com outras questões sociais. 

 

Especificamente, a educação passa a assumir um papel de destaque, nesse 
contexto, pois as mudanças tecnológicas, ao mesmo tempo em que fazem 
com que o processo de trabalho se modifique, impulsionam novas formas de 
abordagens sobre a relação capital e trabalho. O momento atual passa a 
exigir uma reorganização do sistema educacional não só para atender a uma 
demanda por educação cada vez maior mas também para atender às novas 
necessidades do estudante e ao novo perfil do profissional, pois os 
trabalhadores incluídos no processo vão precisar de novas capacidades 
intelectuais e comportamentais, fazendo da educação um importante pilar do 
desenvolvimento tecnológico(CASTRO, 2005, p. 32). 

 

 O Relatório Delors - resultado da Comissão Internacional sobre a Educação para o 

Século XXI, criada em 1993 pela United National Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO), Blondel (2005) identifica a precedência dos recursos cognitivos 

sobre os recursos materiais como fator de desenvolvimento, sendo as qualificações da mão de 

obra cada vez mais exigidas pelas economias baseadas na inovação. Neste cenário, a educação 

assume uma importância cada vez mais estratégica e a universidade é o principal centro de 

atualização do conhecimento. Quanto às competências necessárias à nova vida profissional, 

Minto (2006) expõe a visão subvertida expressa no Relatório Delors, que associa o sucesso 

profissional  às características do indivíduo, enfatizando mais a competência pessoal do que a 

qualificação profissional, ou seja, centralizando o processo no próprio indivíduo. 

 A manutenção de um ensino segregacionista pode ser identificada quando Blondel 

(2005, p. 188) descreve a terceira, e mais recente, atribuição do ensino superior, o qual 

 

[…] consiste em responder às novas necessidades  de qualificações criadas 
pelas economias modernas, mediante a formação profissional de alto nível 
de quadros científicos e técnicos em função das tecnologias mais recentes, 
assim como de pessoal administrativo e de dirigentes capazes de gerir 
sistemas cada vez mais complexos. 

 

 Ocorre que essas atividades complexas restringem-se ao núcleo dos sistemas de 

produção, nos quais as capacidades cognitivas são mais requeridas, necessitando-se, para as 
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grandes redes de subcontratação uma maior flexibilidade do sistema, não necessariamente 

extensível para a formação da mão de obra. 

 A busca por um novo paradigma que se adapte ao modelo de acumulação flexível, 

provendo uma educação que se adéqüe à demanda por atualização constante, permeia o 

discurso inovativo que também invade a área educacional, como é o caso da educação a 

distância, que se adéqua a um cenário marcado por flexibilização e responsabilização do 

trabalho em um mercado segmentado (CASTRO, 2005). Neste cenário é que se estabelece a 

defesa por diferenciação nos sistemas de ensino superior, percebe-se como prioridade os 

incentivos a formas mais flexíveis de ensino, desenvolvendo programas de ciclo curto e de 

educação permanente, além das universidades abertas. Estas modalidades responderão pela 

maior parte da matrícula no ensino terciário. Embora os documentos do Banco Mundial 

ressaltem a importância desse tipo de ensino para a formação de uma mão de obra mais 

adaptada para o trabalho flexível, reconhece-se que persistem dificuldades de qualidade com a 

implementação de cursos tão fragmentados. Nesse contexto, sobressai-se o recorrente apelo 

aos custos como forte balizador para as recomendações de diversificação institucional e de 

financiamento dos sistemas de educação superior (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 Estas modificações ocorrem em consonância com o processo de globalização que 

caracteriza a atual fase do sistema capitalista, destacando-se o papel desempenhado pelo 

desenvolvimento tecnológico na formatação do modelo de produção flexível como, de 

maneira mais geral, na própria configuração do sistema capitalista e dos Estados nacionais.  

 Com a consolidação do processo de internacionalização da economia, as organizações 

ampliam a sua expansão internacional calcando-se em regras comerciais mais liberais e 

seguras, viabilizadas por novas estruturas internacionais que garantem os direitos de 

propriedade e estabelecem um arcabouço legal necessário à nova fase da expansão do 

capitalismo. Operacionalmente essa expansão é possível pelas novas tecnologias da 

informação e dos transportes, que permitem o aprimoramento dos sistemas de controle do 

trabalho envolvendo plantas produtivas dispersas por vários países. As grandes corporações 

reformulam as suas estratégias de produção e distribuição, formando grandes redes globais, 

dispersando as suas operações por diversos países, especialmente em busca de mão de obra 

barata do terceiro mundo, coordenando redes de fornecedores e ampliando mercados num 

processo de integração que abrange praticamente todo o planeta (DUPAS, 1999). Os países 

periféricos vêem-se compelidos a inserirem-se neste novo modelo de produção global, no 
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qual lhe cabe uma inserção subordinada, restrita a tornarem-se fornecedores de baixo valor 

agregado. O funcionamento desse sistema é regulado por uma série de acordos internacionais 

referendados por organismos multilaterais como a Organização Mundial do Comércio 

(OMC), o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI). 

 A perspectiva de inserção de determinado país no mercado mundial está ligada à sua 

competitividade, entendida não mais como uma função restrita apenas à empresa, pois a 

expansão do capital não leva em consideração apenas a qualidade da mão de obra da região 

receptora, mas quase sempre associa-se à concessão de incentivos fiscais e à desmobilização 

da mão de obra local, a partir da qual o processo de acumulação pode ser identificado. 

 Quanto maior a complexidade e o nível de abstração e intangibilidade das atividades, 

maior a necessidade de qualificação do trabalhador. Porém, nem todos os trabalhadores 

precisam ter uma formação científica plena, pois os estágios iniciais das cadeias globais 

necessitam apenas de uma formação mais instrumental. A partir dessa classificação, 

identifica-se o tipo de educação superior que se necessita e o porquê da diferenciação 

institucional. Instituições voltadas exclusivamente para o ensino técnico-industrial e 

desvinculados de um cotidiano de pesquisa terão dificuldades em formar pessoal qualificado a 

construir empresas capazes de ocupar posições de “fornecedores de pacotes completos com 

marca original própria” ou de “compradores globais”. Por outro lado, atendem plenamente 

aos objetivos das empresas situadas nos estágios de menor complexidade. 

 Identifica-se que alterações no processo de produção modificam não só as relações de 

trabalho como a própria forma de organização. A formação das cadeias globais coaduna-se 

com o novo processo produtivo calcado na subcontratação e baseado numa mão de obra 

flexível, exigindo um novo sistema educacional, diversificado, flexível e internacionalizado.  

 

2.2 Crise do Estado e reforma gerencial 

 

 Embora os diagnósticos e, principalmente, as soluções para a crise do Estado possam 

divergir, muitos aspectos comuns pautam as análises das mais variadas correntes. Um dos 

pontos convergentes é o de que o início dessa crise se situa no começo da década de 1970 e 

que um dos principais impactos recaiu na incapacidade de financiamento do Estado do Bem-

Estar Social.  O Estado do Bem-Estar Social fortalecera-se no século XX como respostas às 
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crescentes exigências provocadas pela sociedade industrial, assumindo cada vez mais funções, 

especialmente relacionadas à assistência social e, a partir da década de 1930, assumindo papel 

mais pró-ativo em questões econômicas a partir das pesquisas de John Maynard Keynes.  

Para Abrucio (1997), quatro fatores contribuíram para detonar a crise do Estado 

contemporâneo: a crise econômica mundial, provocada pela primeira crise do petróleo, de 

1973, e agravada pela segunda em 1979, que gerou a recessão da década de 1980; a crise 

fiscal que impediu os governos de refinanciar seus déficits; a ingovernabilidade pela inaptidão 

dos governos em resolver as suas demandas; a globalização e as transformações tecnológicas. 

Neste cenário de redução de recursos e aumento de déficits, as prioridades da administração 

pública redirecionam-se para: redução dos gastos com pessoal e aumento da eficiência 

governamental, implicando em modificações no modelo weberiano, classificado como lento e 

excessivamente apegado a normas (ABRUCIO, 1997). 

 Já Borges (2006, p. 35) define um Estado em crise fiscal “como uma situação 

alcançada após uma sequência ‘suficientemente’ longa da pior realização das receitas do 

governo ao mesmo tempo em que as despesas não financeiras do governo já foram ajustadas 

para o seu mínimo tolerável e possível”. A redução do crescimento econômico, o aumento da 

inflação e o aumento do desemprego das ações empresariais de melhoria da eficiência 

produtiva tornam o Estado incapaz de atender à crescente demanda por assistência social. 

No aspecto econômico, identificam-se três perspectivas contemporâneas que explicam 

as mudanças nas estruturas do Estado: uma visão liberal que considera a intervenção do 

Estado como geradora de ineficiências; uma visão neokeynesiana que incorpora parte da 

crítica ao Estado do Bem-Estar Social, mas ainda percebe no Estado um importante indutor 

do desenvolvimento; e uma crítica de inspiração marxista que analisa a função do Estado de 

um ponto de vista de relações de classe, considerando-o como uma extensão política dos 

grupos econômicos hegemônicos, orientada para a intensificação do processo de acumulação 

do capital. A partir dessas visões, tem-se a orientação para as reformas.  

 Costa (2006) identifica o período entre 1960 e 1980 como aquele em que as idéias 

liberais ganharam força, calcando sua crítica na incapacidade do keynesianismo em conduzir 

o processo de crescimento num período de restrição da capacidade financeira do Estado-

Nação. Com a ascensão do neoliberalismo, tem-se uma perspectiva ideológica justificadora 

do processo de reestruturação e globalização do capital calcado nas diferenças naturais.  
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O neoliberalismo caracteriza-se essencialmente por um movimento político e 
ideológico que busca criar legitimidade e manter os avanços da globalização 
econômica, justificando a desigualdade social a partir da idéia de diferenças 
naturais. O Estado está no centro da disputa neoliberal, pois como 
movimento político-ideológico visa essencialmente usar o poder político 
para dar liberdade de ação para o grande capital (COSTA, 2006, p. 77). 

 

 As reformas de inspiração liberal foram implementadas inicialmente na década de 

1980 nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ao final da década, resultados aquém do esperado, 

tanto em termos de redução do seu tamanho quanto em melhoria de desempenho, 

possibilitaram o surgimento de outras propostas. No que se refere aos países em 

desenvolvimento, a melhor fonte de diretrizes para reforma emana dos organismos 

multilaterais, que utilizam de seu poder de controle sobre os recursos financeiros para induzir 

o ajuste nesses países. Das recomendações de política de ajuste, destacam-se os denominados 

primeiro e segundo “Consenso de Washington”. 

 O primeiro “Consenso de Washington” enfatiza aspectos fiscais e tributários, por 

influência liberal, enfatizando o controle do déficit e de condicionante em relação à liberação 

do comércio, à desregulamentação e à privatização. Ao mesmo tempo que defende um rígido 

controle sobre os gastos do Estado, apregoa que a abertura econômica ao capital internacional 

é o melhor caminho para o desenvolvimento. 

 A crítica às políticas liberais do primeiro “Consenso de Washington” centram-se 

principalmente em sua incompletude, motivo pelo qual originou-se o que se denominou 

segundo “Consenso de Washington”, que se traduz num conjunto de medidas de ajuste das 

instituições, ou seja, do aparelho de estado, propostas por Williamson (1990) e adotadas pelos 

organismos multilaterais na década de 1990 (BURKI; PERRY, 1998). 

 Rodrik (2002) considera que as falhas nas políticas expressas nos dois “Consensos de 

Washington” devem-se à falta de adaptação aos contextos locais. Porém, considera os  seus 

princípios como sólidos e de valor universal: assegurar os direitos de propriedade e a vigência 

da lei; reconhecer a importância dos incentivos privados e alinhá-los com os custos e 

benefícios sociais e administrar a política financeira e macroeconômica. A crítica do autor 

dirige-se para o pressuposto de racionalidade expresso na concepção liberal, levantando que 

“nas condições de informações incompletas, externalidades e economias de escala que 
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prevalecem na vida real [...], os modelos econômicos geram uma orientação política 

extremamente específica de cada contexto” (p. 280). As mesmas considerações que faz ao 

primeiro consenso o autor aplica ao segundo, que é a desconsideração das especificidades no 

plano local. A falha não estaria na concepção, mas na implementação. No quadro abaixo, o  

autor resume os pontos que constituem o “Consenso de Washington” original e o ampliado. 

 

QUADRO 2.1 - DIRETRIZES DO “PRIMEIRO” E “SEGUNDO” “CONSENSO DE 

WASHINGTON”. 

Consenso de Washington original Consenso de Washington ampliado 

Disciplina fiscalização 

Reorientação dos gastos públicos 

Reforma tributária 

Liberalização financeira 

Taxas de câmbio unificadas 

Taxas de câmbio competitivas 

Liberalização do comércio 

Abertura para o financiamento externo 
direto 

Privatização 

Desregulamentação. 

Considera as precedentes, mais: 

Governança corporativa 

Combate à corrupção 

Mercados de trabalho flexíveis 

Acordos com a OMC 

Códigos e padrões financeiros 

Abertura 'prudente' da conta de capitais 

Regimes de taxas cambiais sem intermediação 

Bancos Centrais independentes/ controle da 
inflação 

Redes de segurança sociais 

Metas de redução da pobreza. 

Fonte: Rodrik (2002). 

 

 A nova geração de reformas implementadas a partir da década de 1990 considera 

metas de cunho institucional e social, embora não abandone a política de ajuste fiscal e 

monetário. Nesse contexto, a configuração do Estado assume novas funções que não são 

apenas restritas a funções monetárias e nem à função intervencionista, mas incorpora uma 

função reguladora pretensamente adequada a uma fase na qual o Estado não é mínimo mas 

também não interfere na esfera produtiva. 

 Embora sem a mesma ênfase do liberalismo na redução do tamanho do Estado, 

defende-se que este deve retirar-se da esfera produtiva e de que as funções que não sejam 
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exclusivas do Estado devem ser delegadas a organizações sociais, que funcionariam num 

sistema de quase mercado, no que Bresser-Pereira (1998b) denomina de social-liberalismo.  É 

o mesmo argumento de Rodrik (2002) de que as conquistas propiciadas pelo ajuste fiscal 

devem ser mantidas, necessitando-se apenas corrigir alguns rumos. Ambos centram sua crítica 

na excessiva burocratização do Estado do Bem-Estar Social, que provoca uma perda de 

efetividade das ações, além da crise fiscal. Bresser-Pereira (1998b) diferencia a reforma 

liberal da social-democrática da seguinte forma: 

 

A diferença entre uma proposta de reforma neoliberal e uma social-
democrática está no fato de que o objetivo da primeira, de buscar um ilusório 
Estado mínimo, é retirar do Estado o papel de coordenador, complementar 
ao mercado, do econômico e do social, enquanto o objetivo da segunda é 
aumentar a governança do Estado, garantindo a ele os meios financeiros, 
métodos e instituições administrativas que lhe permitam intervir 
efetivamente para garantir os direitos de cidadania e a promoção do 
desenvolvimento econômico com um mínimo de equidade [...] (BRESSER-
PEREIRA, 1998b, p. 34). 

 

 A partir desse raciocínio, Bresser-Pereira (2001) expõe a proposta para uma nova 

reforma – a reforma gerencial do Estado. O novo Estado e a reforma gerencial que o 

caracteriza são fruto da evolução da própria sociedade, na qual as instituições políticas 

mudam no compasso das mudanças tecnológicas, do acentuado desenvolvimento econômico e 

das relações econômicas e sociais cada vez mais complexas. Dessa forma, as três instâncias 

políticas que agem nas sociedades capitalistas modernas – a sociedade civil, o Estado 

(organização e instituições) e o governo – devem modificar a forma de relacionar-se, 

assumindo novas formas e papéis, produzindo uma nova governança democrática. 

 Kettl (2006) ressalta que o objetivo das reformas gerenciais na administração 

consistiam em substituir a autoridade e a rigidez pela flexibilidade, e focando tanto a estrutura 

quanto os processos. Para tanto, seria necessário inserir elementos de flexibilidade na 

hierarquia burocrática calcada na autoridade.  

 

Para promover organizações adaptáveis e governos que funcionem melhor, 
dever-se-ia fazer com que o administrador público pudesse se concentrar nos 
problemas que têm de ser resolvido e, então, dar-lhe flexibilidade para 
resolvê-los. Deixem o gerente gerenciar e avaliem com atenção os 
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resultados, dizia os reformadores, e a flexibilidade poderá substituir à rigidez 
[...] (KETTL, 2006). 

 

 Este novo Estado desvencilhar-se-ia das características burocráticas, tornando-se 

capaz de ordenar as suas atividades em prol dos interesses da sociedade e preparando-se para 

enfrentar os novos requisitos impostos pela globalização, desenvolvendo o conceito de gestão 

pública com foco na busca de eficiência em substituição ao de administração pública, cuja 

base burocrática concentra-se na eficácia do poder do Estado (BRESSER-PEREIRA, 2001). 

 Segundo Bresser-Pereira (2001), o Estado social-liberal mantém a preocupação com as 

questões sociais defendidas pelo Estado social democrata, porém sem considerar a sua 

execução como função do estado, atribuindo ao mercado uma função ampliada nas relações 

comerciais da sociedade, ou seja, enfatiza mais a função reguladora do que executora. Neste 

caso, a diferença em relação ao Estado mínimo liberal é a permanência de questões sociais na 

esfera do Estado, embora não sejam operacionalizadas por estes. Neste debate, propõe-se o 

fortalecimento de um terceiro setor que receberia recursos do Estado e seria submetido ao 

controle social, porém atuaria sob as regras da competição de mercado. 

 Nesta perspectiva, a administração burocrática deve modificar-se gradualmente para 

uma gestão pública comprometida com a justiça social e a equidade, preocupando-se em 

prestar serviços de forma mais eficiente para a sociedade. Neste processo, uma série de 

serviços são incorporados à esfera do Estado pelo sistema social democrata, abrangendo 

desde áreas como educação, saúde e previdência até atividades comerciais ou industriais 

(BRESSER-PEREIRA, 2001). Já no Estado social liberal, redefinem-se as esferas de atuação 

do Estado, definindo-se funções exclusivas do Estado daquelas que podem ser 

desempenhadas por outras instituições, pois, “garantir serviços públicos adequados e 

assegurar direitos sociais são papéis legítimos do estado, mas isso não quer dizer que o Estado 

deva prover diretamente as duas funções [...] (BRESSER-PEREIRA, 2001, p. 15).  

 Bresser-Pereira (2001) diferencia a administração pública burocrática da gestão 

pública, considerando que na primeira, as preocupações com a governança estão ligadas à 

ordem social e eficácia administrativa, enquanto a segunda age no pressuposto de que uma 

vez alcançadas a estabilidade política e a eficácia do Estado na aplicação da lei, deve-se 

preocupar com aspectos políticos referentes à responsabilização democrática e eficiência 

econômica que os mercados asseguram à produção de bens e serviços, mantendo ao mesmo 



40 

tempo seu caráter público. A nova gestão pública diferenciar-se-ia tanto do estado burocrático 

predominante no Welfare State quanto do estado mínimo neoliberal, pois, mesmo não se 

fazendo presente como executora, desenvolveria as atividades de planejamento, regulação e 

financiamento, seja de atividades sociais ou de produção de bens e serviços em que o mercado 

não poderia, ou não teria interesse, de atuar com base apenas no sistema de preço. 

 Para Rezende (2002, p. 51), as reformas administrativas objetivam elevar a 

performance de um dado sistema burocrático, desenvolvendo programas que combinam dois 

tipos de ações: a) introduzir ganhos de racionalidade na gestão financeira-fiscal do Estado; e 

b) promover um conjunto de mudanças institucionais visando às transformações nas 

estruturas de controle, gestão e delegação entre as diversas partes do sistema burocrático. 

 Já Arient (2003) identifica, no trabalho de Bob Jessop2, a proposta de um Estado 

Schumpteriano, que se adequaria ao modo de produção pós-fordista, identificando quatro 

tipos de reforma: reforma orientada para combater a crise financeira dos estados e os 

desequilíbrios macroeconômicos; transferência para as empresas privadas da oferta de bens e 

serviços, retirando o Estado da esfera produtiva; redirecionamento na produção de bens e 

serviços públicos e sociais que permaneceram sob responsabilidade estatal; reformas no 

regime de bem-estar social, buscando reduzir gastos, impor disciplina fiscal e aumentar a 

produtividade na prestação dos serviços sociais. 

 

De modo geral, pode-se dizer que as experiências de reforma estatal 
apresentaram uma tendência de redução dos aparelhos estatais de apoio ao 
regime de acumulação fordista, de abandono das características keynesianas 
da política econômica, contenção do crescimento do regime de bem-estar 

                         

2  Arient (2003) constrói seu raciocínio a partir das hipóteses de Bob Jessop expostas nas seguintes publicações: JESSOP, 

B. (1990a) Regulation Theory in Retrospect and Prospect. Economy and Society, 19 (2): 153-216; JESSOP, B. (1990b). 

State Theory: Putting Capitalist States in their Place. Cambridge, UK: Polity Press & Oxford: Basil Backwell.; JESSOP, 

B. (1992) Fordism and Post-Fordism: a Critical Reformulation. In: STORPER, M. & SCOTT, A. J. (Eds.). Pathways to 

Industrialization and Regional Development. London & New York: Routledge.;JESSOP, B. (1993) Towards a 

Schumpeterian Workfare State? Preliminary Remarks on Post-Fordist  Political Economy. Studies in Political Economy, 

40, Spring: 7-39.; JESSOP, B. (1994a) Post-Fordism and the State. In: AMIN (1994); JESSOP, B. (1994b) The 

Transition to Post-Fordism and the Schumpeterian Workfare State. In: BURROWS, R. & LOADER, B. (Orgs.). 

Towards a Post-Fordist Welfare State. London: Routledge.; JESSOP, B. (1997) Survey Article: The Regulation 

Approach. The Journal of Political Philosophy, 5, (3): 287-326; JESSOP, B. (1998) A Globalização e o Estado 

Nacional. Crítica Marxista , nº 7. 
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social e enfraquecimento dos suportes estatais para o compromisso social 
[...] (ARIENT, 2003, p. 103) 

 

 Arient (2003) ressalta o mérito da discussão quanto às propostas de novas estruturas 

para o modo de produção pós-fordista, no lugar das precedentes que se detinham em criticar o 

estado keynesiano sem oferecer alternativas. Porém, no caso do denominado Estado 

Schumpteriano apresentado pelo autor, ainda persiste um formato onde as reformas 

permanecem orientadas pela racionalidade capitalista. “Este tipo de Estado pós-fordista não 

inclui estratégias dos demais grupos sociais que possam vir a estabelecer um novo 

compromisso social com redução das tensões sociais produzidas pela nova dinâmica 

econômica” (ARIENT, 2003, p. 112). 

 Percebe-se assim que as correntes ideológicas que orientam o processo de reforma do 

Estado se diferenciam nos aspectos políticos e sociais mas se aproximam bastante no aspecto 

econômico. Quanto ao modelo de Estado proposto, as inúmeras propostas formuladas 

parecem incorporar elementos de ambas as concepções, pois mesmo as perspectivas social-

democratas mantêm uma base monetarista, divergindo apenas no tamanho que o Estado deve 

ter e em quais funções deve desempenhar. 

 No Brasil, na década de 1990, inicialmente no governo Collor e de forma mais 

articulada no governo Fernando Henrique Cardoso, tem-se finalmente a introdução das 

reformas implementadas em outros países na década de 1980, com iniciativas no campo 

político, econômico e administrativo. Para o campo administrativo, Sartor e Cruz Junior 

(1998, p. 217) identificam os seguintes aspectos nas propostas enviadas para o Congresso: 

 

[...] flexibilização de estruturas e funcionamento das organizações públicas; 
flexibilização das relações de trabalho no setor público; estreitamento das 
relações entre o setor público e o privado; envolvimento, participação e 
responsabilização do cidadão nos processos de gestão; criação de uma 
categoria de serviço público não-estatal. Particularmente com o quadro de 
pessoal – servidores públicos – a tônica é de austeridade nos gastos públicos 
[...]. 

 

 Nesse processo, caracterizado pela tentativa de implementação da denominada 

administração pública gerencial, ganham destaque os serviços não exclusivos do Estado e os 
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mecanismos de contratos de gestão. Tais elementos são os de interesse imediato para a 

compreensão das novas formas de governança universitária. 

 Como documento base, tem-se o Plano Diretor da Reforma do Estado, editado em 

1995 pelo Ministério de Administração e Reforma do Estado (MARE), que incorpora em seus 

pressupostos o debate sobre a crise e reforma do Estado contemporâneo. Este documento 

caracteriza a crise do Estado como sendo 

 

uma crise fiscal, caracterizada pela presente perda do crédito por parte do 
Estado e pela poupança pública que se torna negativa; 2. o esgotamento da 
estratégia estatizante de intervenção do Estado, a qual se reveste de várias 
formas: o Estado do bem-estar social nos países desenvolvidos, a estratégia 
de substituição de importações no terceiro mundo e o estadismo nos países 
comunistas; e, 3. a superação da forma de administrar o Estado, isto é, a 
superação da administração pública burocrática (MARE, 1995, p.15). 

 

 Na proposta do MARE (1995), o aparelho de Estado é distinguido em: 

a) Núcleo Estratégico – que é o setor que define as leis e as políticas públicas, é onde são 

tomadas as decisões estratégicas; 

b) Atividades Exclusivas- neste setor estão os serviços que só o Estado pode realizar em 

seu poder extroverso de regulamentação, fiscalização e fomento. 

c) Serviços Não Exclusivos – neste setor, o Estado atua simultaneamente com outras 

organizações públicas não estatais e privadas. Aqui situam-se os serviços que envolvem 

direitos humanos fundamentais, como educação e saúde, ou porque gerem externalidades 

relevantes, na medida em que os ganhos produzidos não podem ser apropriados através do 

mercado. É neste setor que se situam as universidades. 

d) Produção de Bens e Serviços para o Mercado – este setor é pautado por relações de 

competitividade e apresenta retornos apropriáveis suficiente para estimular a iniciativa 

privada a desenvolvê-los, sendo desnecessária a presença do Estado. 

 

 No caso dos serviços não exclusivos, seriam assumidos por organizações sociais 

orientadas diretamente para o atendimento do interesse público. A propriedade deste setor 

seria a pública não estatal, ou seja, embora não mais integrasse o aparelho de Estado, também 

não pertenceria a quaisquer indivíduos ou grupos. Esse tipo de organização apresentaria a 
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vantagem de propiciar maior autonomia administrativa do que a possível dentro do aparelho 

do Estado, ao mesmo tempo em que os seus dirigentes são chamados a assumir uma maior 

responsabilidade na gestão das instituições, em conjunto com a sociedade e o poder público 

que participa da gestão por meio dos conselhos de administração (MARE, 1995). 

 

O projeto das organizações sociais tem como objetivo permitir a 
descentralização de atividades no setor de prestação de serviços não-
exclusivos, nos quais não existe o exercício do poder de Estado, a partir do 
pressuposto que esses serviços serão mais eficientemente realizados se, 
mantendo o financiamento do Estado, forem realizados pelo setor público 
não-estatal (MARE, 1995, p. 36). 

 

 No próprio documento, definem-se organizações sociais como “entidades de direito 

privado que, por iniciativa do poder executivo, obtêm autorização legislativa para celebrar 

contrato de gestão com esse poder, e assim ter direito a dotação orçamentária” (MARE, 1995, 

p. 36). Posteriormente, por meio da Lei 9.637/1998, o governo federal qualifica organizações 

sociais e estabelece as condições para celebrar o contrato de gestão. O artigo 1º estabelece que 

organização social seriam ”pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 

proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos desta 

lei”. Aqui busca-se uma definição mais operacional, que determina quais os setores são 

realmente considerados como não exclusivos e passíveis de celebração do contrato de gestão. 

 Por fim, o artigo 12 da Lei 9.637/1998 prevê a possibilidade de transferências 

orçamentárias para essas instituições, desobrigando o Estado de atuar como executor neste 

tipo de serviço e institucionalizando uma nova forma de coordenação do trabalho, baseada na 

contratualização de metas e consequente avaliação por resultados. Esse mecanismo permite o 

acompanhamento das ações implementadas no nível micro sem a necessidade de intervenção 

direta durante o processo, dado que o contrato garante os meios legais de imposição das 

políticas centrais. Ou seja, o contrato de gestão objetiva usar organizações sociais para 

desempenhar serviços públicos mediante contrato com metas pré-estabelecidas e utilizando 

recursos orçamentários. 

 A questão da descentralização proposta pelas reformas no período 1995-2002, que 

redefiniu as competências entre as esferas de governo, também é percebida como “uma forma 
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de descentralizar a alocação de recursos federais e introduzir os princípios de mercado para os 

referidos serviços” (LIMA; MENDES, 2006, p. 63). Dessa forma, o novo Estado gerencial 

visa não apenas à redução do Estado, mas a uma “[...] busca contínua da qualidade, da 

descentralização e da avaliação dos serviços públicos, colocando-se como resposta à crise do 

modelo de Estado e da gestão burocrático-weberiana” (CASTRO, 2006, p. 107). 

 

A gestão pública gerencial caracteriza-se pela busca da eficiência, pela 
redução e pelo controle dos gastos, pela demanda da melhor qualidade dos 
serviços públicos e pela descentralização administrativa, dando maior 
autonomia às agências e aos departamentos organizacionais. Também exige 
dos gerentes habilidades e criatividade para encontrar novas soluções, 
sobretudo para aumentar a eficiência com base nos modelos de avaliação do 
desempenho (CASTRO, 2006, p. 107). 

 

 Essa redefinição da gestão pública tem reflexos sobre a estrutura das universidades, 

não apenas por serem as universidades brasileiras parte do aparelho do Estado, mas por 

envolverem diferentes concepções sobre como a universidade deve inserir-se no mundo 

globalizado. A transformação das universidades em organizações sociais que formariam 

contratos de gestão com o Estado, o qual se responsabilizaria por conceder financiamento 

atrelado a critérios de desempenho, enquadraria essas instituições no denominado sistema de 

quase mercado. A implementação das organizações sociais para ofertar os serviços não 

exclusivos mediante a utilização de contratos de gestão incorpora a lógica de desobrigação do 

Estado, melhoria da eficiência e mudança nos sistemas de controle, de insumos e processos 

para resultados. Muito desses elementos podem ser identificados nos documentos dos 

organismos multilaterais que serão discutidos a seguir.  

 

 

2.3  A agenda dos organismos multilaterais para a educação 

 Grande parte dos princípios que orientam a reformulação da educação superior 

brasileira foram introduzidos no debate governamental mediante documentos e relatórios de 

organismos multilaterais, que cada vez mais se destacam na articulação da economia 

globalizada, sobrepujando, como discutido, muitas das prerrogativas dos estados nacionais. 

Identifica-se nas diretrizes de tais organismos o fundamento liberal de que o Estado deve 
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responsabilizar-se apenas pela oferta de uma educação básica e universal, deixando a 

educação superior para os agentes privados. 

 Os organismos multilaterais são os principais depositários das políticas de reformas 

estruturais, especialmente para os países em desenvolvimento, projetando novos cenários para 

o desenvolvimento econômico desses países – e, mais especificamente, a educação superior -, 

integrando-a ao novo modelo de produção flexível e ao novo mercado global. Em geral, 

atuam por meio de recomendações, desenvolvidas em relatórios comparativos desenvolvidos 

por pesquisadores de todo o mundo, apoiados por vultosas somas de recursos que tornam 

difícil a rejeição de suas diretrizes. 

 O Banco Mundial (BM) foi instituído no acordo de Bretton Woods, em 1944, 

juntamente com o Fundo Monetário Internacional (FMI), centrando-se na assistência 

financeira de médio e longo prazos. Enquanto o FMI dedica-se ao equilíbrio financeiro dos 

países, o Banco Mundial busca financiar o desenvolvimento econômico por meio de 

investimentos na estrutura produtiva, de caráter público ou privado. Sguissardi (2000) 

identifica como característica marcante das políticas do Banco Mundial a defesa do 

liberalismo, atribuída pela força que os EUA detêm na instituição, manifesta através de sua 

imposição de ações liberalizantes aos estados nacionais, e seu controle estrito sobre os 

financiamentos, que em maior parte são concedidos para reforçar o setor privado, por meio da 

imposição de princípios relacionados ao livre mercado.  

 Em decorrência da crise da década de 1970, este organismo, juntamente com o FMI, 

assumiram a responsabilidade pela gestão da crise, buscando assegurar o pagamento da dívida 

externa por parte dos países em desenvolvimento e impondo uma agenda de transformação 

em sua estrutura econômica voltando-se para desregulamentação econômica e para o ajuste 

fiscal mediante privatizações e retirada de barreiras ao comércio exterior, possibilitando assim 

a inserção desses países na economia de livre mercado. Nesse cenário, os projetos setoriais 

financiados pelo banco passam a ser submetidos à analise mais geral das recomendações por 

reformas estruturais (SOARES, 2007). A manutenção dessa agenda mantém na ordem do dia 

a questão do mercado educacional, no qual a concepção de educação enquanto bem público é 

substituída pela de serviço educacional. 

 A atuação conjunta desses organismos reforçou a política internacional dos países 

desenvolvidos, especialmente EUA, em estender os princípios do livre mercado para 
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superação da crise do Estado do Bem-Estar Social na crise monetária dos anos 1980 com uma 

agenda liberal voltada para o equilíbrio dos países e sua adequação ao novo padrão de 

“acumulação flexível”. Neste processo, ações de cunho meramente econômico mostram-se 

insuficientes para estabilizar os países, especialmente aqueles ainda em desenvolvimento.  

 Nas últimas décadas, o modo de atuação destes organismos evoluiu para formas mais 

sutis. Se inicialmente atuavam basicamente por meio de projetos, impondo condições de 

retorno econômico, e posteriormente de reformas econômicas e legais, agora avançam para 

estratégias mais sistêmicas calcadas na configuração de novas instituições de governança, 

configurando cenários de conformação dos sistemas nacionais de educação superior a 

princípios norteadores globais. A ênfase na configuração de instituições como forma de 

inserir as Instituições de Ensino Superior (IES) no processo de globalização inicia-se com as 

revisões do Consenso de Washington, com a defesa de um aprofundamento das reformas para 

além dos ajustes macroeconômicos, incorporando mudanças estruturais que se materializam 

na redefinição do papel do Estado na configuração dos sistemas nacionais de educação 

superior. Esta revisão de orientação, passando da defesa de reformas fiscais para reformas 

estruturais, pode ser vista no documento Beyond The Washington Consensus: institutions 

mater (BURKI; PERRY, 1998). 

 Identifica-se na ação dos organismos multilaterais um movimento articulado 

direcionado para a construção de um ambiente institucional homogêneo ao qual os países 

devem se integrar. A implementação da agenda de reformas econômicas preconizadas pelo 

“Consenso de Washington” acentua-se na década de 1990, com medidas de equilíbrio 

orçamentário, a liberalização comercial e do mercado de trabalho, que sintetizam o 

pensamento liberal de retirada do estado da esfera produtiva. Rodrik (2002), embora endosse 

as políticas recomendadas, salienta que a adoção dessas políticas nos países em 

desenvolvimento foi um fracasso, agravando as desigualdades sociais e gerando insegurança 

econômica, o que tende a se perpetuar no denominado “Consenso ampliado de Washington”, 

por ignorar o contexto local. 

 

Em 1998 - diante das evidências de que as políticas e reformas macro-
econômicas implementadas desde o final dos anos 80, não só não superavam 
a crise mas a agravavam, com diminuição do PIB da maioria dos países 
pobres, maior concentração de renda, desemprego estrutural e fome 
endêmica - o BM, no documento “Depois do Consenso de Washington: a 
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importância das instituições”, chamava atenção “para as distorções na 
execução de políticas centradas no mercado na ausência de moldura 
institucional adequada” (SOTERO, 1998). Segundo esse documento, o 
decálogo do Consenso de Washington havia ignorado o papel potencial que 
as mudanças institucionais poderiam ter para acelerar o desenvolvimento 
econômico e social da América Latina e Caribe (SGUISSARDI, 2000, p. 4). 

 

 As reformas de segunda geração não seriam preconizadas como corretivo às 

anteriores, mas como um complemento, ou seja, identifica-se que os problemas não decorrem 

de equívocos nas recomendações anteriores, mas da insuficiência das propostas, que deveriam 

ser ampliadas e aprofundadas, buscando reestruturar o sistema como um todo. Essa concepção 

é adotada pelo próprio BM no documento Beyond Washington Consensus: institutions matter, 

de 1998, que redireciona a sua atenção para a necessidade de reformas nas instituições. 

 Neste processo, fica patente a perda de autonomia do Estado nacional, cada vez mais 

solapada pela ação desses organismos multilaterais e, por outro, pela ação das esferas sub-

nacionais, que estão adquirindo crescente autonomia na definição da política local e regional 

(FORJAZ, 2000). Relacionando-se essas mudanças do Estado nacional com o propósito 

manifesto dos organismos multilaterais de atuarem como órgãos reguladores, tem-se uma 

situação em que a pequena parcela de recursos concedidos por essas instituições, ao 

perfazerem pequena parte do orçamento geral dos países, possibilitam impor as suas diretrizes 

às instituições tomadoras de empréstimos. “São organizações ou instituições externas que 

passam a exercer funções governamentais ou formular regulamentos e leis que se impõem aos 

Estados, anteriormente absolutamente imunes a qualquer instância de poder superior a si 

próprios” (FORJAZ, 2000, p. 42). 

 Isso pode ser constatado em documentos como o diagnóstico do Banco Mundial feito 

para o Brasil em 2003 – “Políticas para um Brasil Justo, Sustentável e Competitivo” - que 

condiciona um empréstimo de 8 bilhões de dólares ao cumprimento de novos pontos na 

agenda de reformas do país (SALOMON, 2003). Esse tipo de ação é característica das 

expectativas de adaptação esperadas por parte destes organismos, o que pode ser analisado 

pela perspectiva de decisão racional que baliza as propostas liberais, na qual se supõe que as 

instituições irão racionalmente adequar-se às novas diretrizes educacionais para obterem 

acesso aos canais de financiamento. No que se refere ao ensino superior, os organismos 

multilaterais enfatizam a reforma das instituições nacionais, mediante redefinição de marcos 

legais, como forma de disciplinar o processo de inserção das Instituições de Ensino Superior 
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(IES) no mercado internacional. O seu poder de pressão deriva da capacidade de articular os 

mercados de capitais e condicionar a ajuda para ajuste dos países periféricos à agenda de 

reformas estruturais, dentre as quais a educação (FOLHA DE SÃO PAULO, 2003). 

 Desses organismos, identifica-se o Banco Mundial (BM) como o de maior inserção, 

secundado por instituições como OCDE (Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico), UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura) e CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe). 

 O Banco Mundial tem direcionado parcelas crescentes de seu orçamento para reformas 

institucionais e sociais, das quais se destaca o sistema educacional. Porém, as análises e 

diretrizes são estabelecidas de acordo com a orientação ideológica do Banco, calcada em 

análises econômicas neoclássicas sobre a eficiência da educação e do seu investimento. Entre 

as justificativas econômicas, as propostas dessas instituições recomendam que numa época de 

crise fiscal os recursos públicos têm de ser direcionados para a promoção da equidade, o que 

seria possível com a garantia de ensino básico para toda a população. No caso do ensino 

superior, poderia ser ofertado pelo mercado ou por organizações sociais que concorreriam por 

recursos públicos, constituindo um quase mercado. 

 Em seus documentos, o Banco Mundial incorpora recomendações de diversificação 

institucional e de financiamento para os sistemas de educação superior, incentivando 

indistintamente tanto o setor público como o setor privado. Ao diagnosticar a limitação do 

Estado no provimento exclusivo de serviços públicos e a necessidade de expansão do sistema 

de ensino superior conclui ser o sistema de mercado, ou quase-mercado, o mais viável. Essa 

concepção de serviços educacionais em bases competitivas já era defendida pelo Banco 

Mundial (1994) antes de ser instituída na agenda política nacional por Bresser-Pereira (1996). 

Dessa forma, ao se discutir a atuação desses organismos a partir dos fatores de pressão macro 

ambiental tem-se um panorama mais preciso do contexto no qual as universidades estão 

inseridas, identificando-se a lógica e os interesses norteadores da ação desses organismos que 

se refletem nas propostas de reforma do ensino superior. 

 Esses organismos são o principal indutor dos estudos, formulações e implementações 

das reformas institucionais no mundo contemporâneo, além de seu papel de financiador do 

desenvolvimento, aglutinando os principais esforços de configuração de um macro ambiente 

que estimule a reforma nas instituições nacionais, dentre as quais os sistemas de educação 
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superior. Dessa forma, centralizam-se nos documentos destes organismos as referências que 

permitem diagnosticar os principais fatores ambientais que pressionam as universidades.  

 Castro (2006) associa as diretrizes dos organismos internacionais com as concepções 

filosóficas neoliberais neoclássicas, que se baseiam na racionalidade econômica, mensurando 

custos e benefícios das ações educacionais. No caso da educação, inspira-se na teoria do 

capital humano, o que fundamenta sua abordagem enquanto um serviço que deve ser 

submetido à lógica concorrencial, adotando-se um processo de tomada de decisão que 

compare o custo do investimento com as taxas de retorno das ações educacionais. 

 Para Coraggio (1998 apud SGUISSARDI, 2000) o uso de fundamentos econômicos 

como base dos diagnósticos e recomendações de políticas sociais e de ação seria um dos 

problemas da ação do BM. Considerar a análise econômica como suficiente para fundamentar 

intervenções no sistema educativo, ignorando as dimensões políticas e culturais é um 

reducionismo que provoca efeitos danosos, especialmente nas instituições dos países em 

desenvolvimento. Os problemas tendem a se acentuar quando o Banco Mundial modifica a 

sua agenda para incluir as denominadas reformas de segunda geração, porém mantendo o 

mesmo fundamento economicista em suas ações. 

 Pela influência que estes organismos possuem sobre os Estados nacionais, o atual 

processo de reformas implementadas na educação superior nos países em desenvolvimento e, 

mais especificamente, no Brasil, exige que se exponha as principais ideias do Banco Mundial, 

o qual é aqui realizado pela análise dos seguintes documentos: La Enseñanza Superior - Las 

lecciones derivadas de la experiencia (BM, 1994) e The Financing and Management of 

Higher Education: A Status Report on Worldwide Reforms (BM, 1998). 

 No documento de 1994, o Banco Mundial expõe a sua concepção sobre qual a função 

da universidade, vinculando-as às possibilidades de crescimento econômico dos países. 

 

Las instituciones de nivel terciario tienen la función principal de capacitar al 
personal profesional, entre ellos, los gerentes, científicos, ingenieros y 
técnicos que participan e el desarrollo, la adaptación y la difusión de las 
innovaciones en la economía nacional. Estas instituciones deben formar 
nuevos conocimientos a través de la enseñanza y la investigación avanzadas 
y servir de conducto para su transferencia, adaptación y divulgación (BM, 
1994, p. 17). 
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 Logo na introdução do documento La enseñaza Superior (BM, 1994), são traçadas as 

principais orientações para a reforma da educação superior nos países em desenvolvimento: 

(1) fomentar maior diferenciação, com instituições públicas e privadas; (2) incentivar as 

instituições públicas a diversificarem suas fontes de financiamento; (3) redefinir a função do 

Estado, atentando para a autonomia e responsabilidade institucional; e (4) adoção de políticas 

de promoção da qualidade e equidade. 

 O BM (1994) associa os problemas do ensino superior com a crise fiscal e com a 

ampliação da demanda acentuada na década de 1970, identificando a grande ineficiência no 

uso dos recursos, evidenciado pela baixa relação estudante/professor, serviços subutilizados, 

duplicação de programas, elevadas taxas de evasão e repetição e altas somas destinadas a 

gastos não educacionais, como alimentação e habitação. Embora cite questões de equidade e 

de qualidade, o argumento central do documento é a incapacidade do Estado em prover 

educação superior pública e gratuita, especialmente nos países em desenvolvimento. Dessa 

forma, para que se possa atender ao crescente aumento da demanda com as restrições 

orçamentárias propõe-se a diferenciação do sistema de educação superior, mediante: (1) 

criação de instituições não universitárias – que ofertem cursos de curta duração e técnicos de 

nível superior; (2) ensino a distância – são cursos mais baratos e fáceis de oferecer com a 

iniciativa privada; e (3) estimular a oferta privada de cursos. 

 Esse é o cenário que o BM utiliza para propor a diferenciação do sistema, tanto no tipo 

de instituição quanto em sua natureza. Assim, ao invés de um controle direto, propõe a 

criação de um ambiente político favorável a essas instituições, sejam públicas ou privadas, e a 

utilização dos recursos públicos como efeito multiplicador para estimular estas instituições a 

atenderem às necessidades nacionais de ensino e pesquisa. As reformas da educação superior 

dependem de um modelo gerencial que se fundamente por um marco coerente de políticas; 

apoio com incentivos e instrumentos orientados para aplicação das políticas; e uma maior 

autonomia administrativa das instituições públicas. 

 O BM reconhece que os investimentos em educação superior são importantes para o 

crescimento econômico toda vez que aumentam a produtividade e os ingressos das pessoas, 

além dos importantes benefícios externos e dos benefícios de longo prazo da pesquisa básica e 

do desenvolvimento e da transferência de tecnologia, porém, vislumbra que tal objetivo pode 

ser cumprido com mais eficiência adotando um marco regulatório baseado em estruturas e 

fontes de financiamento diferenciadas, com maior participação dos provedores privados. 
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Embora o Estado continue a prover recursos públicos, o fá-lo-á num cenário em que não será 

mais a única fonte de recursos e no qual as instituições públicas e privadas terão acesso 

indistintamente. Acredita-se que o setor privado pode suprir a carência de recursos do setor 

público, complementando o sistema pelo maior controle de custos decorrentes do aumento de 

matrícula, pela diversificação de programas e ampliação da participação social na educação 

superior. As instituições privadas podem responder, de maneira eficiente e flexível, às 

demandas cambiantes dos estudantes e do mercado de trabalho, ampliando as possibilidades 

educacionais com pouco ou nenhum recurso estatal (BANCO MUNDIAL, 1994).  

 Para desenvolver um sistema educacional com instituições diferenciadas e fonte de 

recursos diversificados, o BM (1994) recomenda a criação de marcos regulatórios que 

incluam mecanismos de credenciamento, fiscalização e avaliação. Para tanto, poder-se-ia 

utilizar instituições independentes para formular e supervisionar as políticas de educação 

superior, avaliar e divulgar o desempenho das instituições. O sistema poderia ser classificado 

em três categorias amplas, quais sejam: (1) um sistema estatal não diferenciado que consiste 

somente de universidades estatais; (2) um sistema estatal diferenciado consistindo somente de 

instituições estatais, mas incluindo um número considerável de instituições de ensino superior 

não universitárias; e (3) um sistema de instituições estatais e privadas diferenciadas . 

 No caso das instituições públicas, muitas se configuram como universidades de 

pesquisa, o que as torna muito caras, além do que, nem todo professor e estudante possui 

interesse ou aptidão para tal, propõe-se a criação de instituições nas quais não se exija a 

indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Da mesma forma, a utilização de um sistema 

misto, com instituições públicas e privadas, reduz a pressão por recursos governamentais e 

desenvolve um sistema de educação mais adequado ao mercado de trabalho. 

 Embora o Banco Mundial admita a possibilidade de negociar o marco de políticas 

acordado com os países, respeitando a situação econômica e sociopolítica, suas reformas 

incluem uma combinação de medidas que tendem a: 1) controlar o acesso à educação superior 

a cargo do Estado em função de critérios de seleção eficientes e equitativos; 2) fomentar o 

estabelecimento de instituições com programas e objetivos diferentes; 3) criar um ambiente 

positivo para as instituições privadas; 4) estabelecer ou aumentar a participação dos gastos e 

outras medidas de diversificação financeira; 5) proporcionar planos de empréstimos e 

doações, e de organizar programas de trabalho e estudos para assegurar que todos os 

estudantes que tenham condições tenham a oportunidade de seguir estudos superiores; 6) 
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alocar recursos públicos às instituições de educação terciária de maneira transparente e de 

modo a fortalecer a qualidade e aumentar a eficiência; e 7) permitir as instituições públicas de 

nível superior que, de forma autônoma, obtenham e utilizem os recursos e determinem o 

número de estudantes admitidos (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 O apoio ao desenvolvimento institucional destina-se ao fortalecimento da elaboração 

de políticas governamentais e à execução de reformas, bem como ao planejamento e gestão 

financeira das instituições de ensino superior. Em nível nacional, isto significa: 1) 

estabelecimento ou fortalecimento de organismos de fiscalização que possam analisar 

políticas, avaliar solicitações de financiamento, supervisionar o desempenho das instituições e 

facilitar aos estudantes a informação sobre o resultado destas instituições; 2) adotar 

mecanismos transparentes na “asignación de presupuestos” públicos para o ensino superior; e 

3) dar assistência aos países para que estabeleçam ou reestruturem o seu sistema de 

empréstimo e assistência financeira aos estudantes. Em nível institucional, compreende 

proporcionar assistência técnica e incentivos financeiros para fortalecer a capacidade 

administrativa das universidades e de outras instituições e sua aptidão para melhorar a 

eficiência (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 Na configuração de um sistema de educação superior diversificado, deve-se criar 

instituições não universitárias, como: politécnicos, institutos profissionais e técnicos de ciclo 

curto, community colleges, e instituições de educação a distância e programas de educação de 

adultos. A principal vantagem destas instituições é o menor custo dos programas, resultado de 

cursos de menor duração, com taxas de abandono mais baixas e menor gasto anual de 

estudantes. Muitas dessas instituições também oferecem ensino que respondem de forma mais 

flexível às demandas do mercado de trabalho, e não a fatores de oferta, e propiciam acesso à 

educação superior para grupos minoritários e estudantes economicamente desvantajosos. 

 Quanto às instituições não universitárias, outro documento do Banco Mundial (2000) 

indica as resistências que podem surgir por parte da sociedade e dos próprios estudantes caso 

os cursos destas instituições sejam percebidos como de qualidade inferior em comparação aos 

cursos ofertados nas universidades. Assim, embora seja considerada uma estratégia 

fundamental para absorção da crescente massa de alunos que pleiteiam uma formação 

superior, o Banco Mundial reconhece alguns riscos nas instituições não universitárias, quais 

sejam: serem consideradas instituições de segunda categoria, e de menor custo, tendendo a se 
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desviarem de sua missão ao tentarem transformar-se em universidades, anulando a intenção 

de proporcionar oportunidades educacionais diferentes. 

 No caso da educação a distância, pode ser eficaz para aumentar a um custo moderado 

o acesso dos grupos desfavorecidos, como também pode ser uma forma eficaz de promover a 

educação permanente e de melhorar os conhecimentos, como a formação de professores sem 

que estes precisem se afastar. Geralmente são menos custosos que os programas universitários 

correntes por aceitarem um maior número de alunos por professor. 

 Caracterizada pela grande dependência do financiamento governamental e com custos 

unitários bem mais elevados do que os dos demais subsetores do sistema educacional, a 

educação superior sofre tanto de insuficiência de recursos quanto da má utilização desses 

recursos. O BM detectou nos países em desenvolvimento insuficiência de pessoal qualificado 

e deterioração na infra-estrutura, pois muitos gestores descuidam-se das condições físicas para 

centrarem-se em questões de curto prazo. Em alguns países, o rápido crescimento das 

matrículas levou à proliferação de pequenas instituições especializadas que são 

antieconômicas e que se caracterizam por elevados custos unitários e uma considerável 

duplicação dos programas que oferecem. A baixa relação entre estudantes e pessoal docente, 

as elevadas taxas de abandono e repetência e as baixas taxas de graduação contribuem para 

aumentar o custo por estudante graduado. O BM também considera equivocada a política de 

utilizar recursos governamentais para prover gastos não educacionais para os estudantes 

(BANCO MUNDIAL, 1994). 

 Segundo o Banco Mundial (1994), os subsídios, empréstimos, bolsas e demais 

dotações de capital destinados a melhorar a qualidade podem ser ofertados em forma 

equitativa para as instituições públicas e privadas com base na qualidade de suas propostas. 

Isto promove o objetivo, a longo prazo, de estabelecer condições de igualdade para todas as 

instituições de educação superior, estatais e privadas, utilizando a competência para obter 

recursos fiscais como estímulo para melhora da qualidade e da eficiência. Assim, para que as 

instituições estatais melhorem a sua qualidade e eficiência, os governos devem promover 

reformas no financiamento para: (1) mobilizar mais fundos privados para a educação superior 

em instituições estatais; (2) proporcionar apoio aos estudantes qualificados que não podem 

arcar com a educação superior por renda familiar insuficiente; e (3) fomentar a eficiência na 

dotação e na utilização de recursos fiscais entre e dentro das instituições estatais. 
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 No caso do desempenho das universidades, o governo pode vincular a contrapartida 

governamental aos recursos obtidos de fontes externas. Além de vincular o financiamento a 

critérios de desempenho, o Banco Mundial recomenda que se diversifiquem as fontes para 

equalizar as receitas e custos nas instituições estatais.  O BM elenca três formas de arrecadar 

fundos, que são: (1) participação dos alunos nos gastos, bem como retirada de subsídios não 

relacionados à educação; (2) estimular doações de ex-alunos e fontes externas; e (3) 

realização de outras atividades geradoras de recursos. Segundo o Banco Mundial (1994), além 

da cobrança de matrícula, especialmente das famílias que possuam capacidade financeira, os 

custos públicos com a educação terciária também pode ser reduzido pela eliminação de 

subsídios não relacionados com a educação. Também recomenda a adoção de estímulos a 

doações de ex-alunos, embora reconheça que tais doações funcionam melhor quando existem 

incentivos tributários. Cursos de capacitação curtos, contratos de pesquisa com a indústria e 

serviços de consultoria também podem contribuir para uma maior captação de recursos. 

 A diversificação das fontes de financiamento exige a eliminação dos subsídios nos 

relacionamentos com a instrução, a adoção (ou o aumento) de direitos de matrícula, a 

obtenção de doações e a realização de atividades que gerem ingressos, proporcionando às 

instituições uma base financeira mais diversificada e estável. Além de reduzir a sua 

dependência do financiamento fiscal e a sua vulnerabilidade às flutuações orçamentárias, a 

mobilização ativa de fundos do setor privado faz com que as instituições sejam mais 

receptivas aos sinais do mercado.  

 A ênfase na constituição de sistemas de avaliação e credenciamento deve-se, em parte, 

à necessidade de construir parâmetros confiáveis que orientem a alocação de fundos às 

universidades e a outras instituições, além de criar incentivos para que essas instituições 

utilizem de maneira eficiente os fundos escassos. Sem critérios ou informações relacionadas 

com o desempenho das distintas instituições, os organismos governamentais não teriam um 

parâmetro confiável para reorientar as dotações orçamentárias e celebrar os contratos de 

gestão em bases competitivas. 

 Os sistemas de alocação de recursos nas instituições de educação superior podem ser: 

negociados, baseados em insumos, no produto e na qualidade. Os modelos mais comuns 

utilizados para vincular o financiamento são os “insumos” (número de estudantes 

matriculados, ajustado levando em conta os programas) ou os “produtos” (número de 

graduados). Até o momento, só o Chile tentou explicitamente vincular o financiamento a 
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indicadores qualitativos, e não quantitativos, do desempenho institucional. O financiamento 

baseado nos insumos combina as taxas de matrícula e os custos unitários, utilizando 

ponderações a fim de proporcionar incentivos para a distribuição interna dos recursos Uma 

questão importante nessa forma de financiamento é sua relação com os ingressos, o que pode 

ser resolvido estabelecendo-se um número fixo de estudantes pelos quais o governo assumirá, 

ficando a instituição responsável por qualquer recurso extra que possibilite matricular um 

número maior de alunos. Muitos mecanismos baseados em insumos não proporcionam 

incentivos suficientes para obtenção da eficiência. Financiamento baseado no produto utiliza a 

eficácia na formação de graduados para orientar a distribuição de recursos. Também podem 

ser concedidos financiamentos com base na qualidade. Para que sejam eficazes, as diferentes 

formas de financiamento devem apoiar-se em pressupostos básicos de que as instituições 

estatais devem ser transparentes, fomentar a flexibilidade, levar em conta os custos 

normativos dos diferentes níveis e prever mudanças associadas as matrículas a fim de evitar 

grandes flutuações no financiamento pelo estudante (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 Na configuração de um marco coerente de políticas, tem-se que considerar que o  

planejamento da educação superior como uma atividade de gestão sistemática destinada a 

guiar o desenvolvimento a longo prazo, possibilitando os meios para melhoria tanto da 

utilização dos recursos como da qualidade. Para tanto, seria necessário gestar um sistema de 

educação superior com um marco jurídico bem definido que se orienta a formulação das 

políticas educacionais (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 Para que as universidades realmente respondam num sistema de educação diferenciado 

e com diversificação de recursos, o Banco Mundial (1994) considera necessário implementar 

a autonomia universitária. Essa pode incentivar a melhoria da qualidade e o aumento da 

eficiência ao responsabilizar a instituição tanto pela obtenção de parte de seus recursos quanto 

pela melhor utilização dos recursos. Neste ponto, recomenda-se ainda que as instituições 

públicas possam reter os superavits orçamentários oriundos de receitas extraordinárias ou 

reflexos de ações mais eficientes. 

 A autonomia, implementada conjuntamente com a diversificação de financiamento e 

estímulo ao uso mais eficaz de recursos, pode oferecer um significativo controle sobre os 

principais fatores que influenciam os seus custos. A flexibilidade para estabelecer requisitos 

de admissão de matrícula, bem como admitir e demitir pessoal é essencial para que as 

universidades possam estabelecer programas que respondam às novas demandas do mercado 
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de trabalho e controlem os custos reduzindo o pessoal docente quando a proporção entre 

professores e alunos esteja abaixo dos níveis de eficiência (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 A concepção de autonomia manifesta nesse documento refere-se não apenas ao 

aumento do poder de gerenciamento dos recursos que a universidade recebe do poder público, 

que se materializariam na capacidade de realocá-los segundo critérios próprios. A autonomia 

proposta insere-se no âmbito da diversificação das fontes de financiamento, o que impacta 

diretamente nas universidades públicas brasileiras, pois as obrigariam a modificar as suas 

estruturas não apenas para racionalizar o uso dos recursos, mas para incorporarem 

mecanismos de captação de recursos. Salmi e Hauptman (2006) expuseram uma série de 

mecanismos de financiamento do ensino superior onde, na prática, diversificam-se os 

sistemas de ensino superior pelo conjunto de mecanismos que as instituições de ensino 

superior poderiam utilizar para se financiarem.  

 A gestão eficaz também significa o aprimoramento na capacidade das instituições em 

realocar os recursos internamente, recebendo um orçamento global com poucas restrições de 

forma a adequar-se a um planejamento institucional. Junto com uma maior autonomia, as 

instituições de educação superior devem ser responsáveis por seu desempenho. Os 

indicadores de desempenho têm sua máxima eficácia quando estão claramente relacionados 

com as metas institucionais e são utilizados como elementos de ajuda a tomada de decisão e 

não como determinantes rígidos do financiamento. Para tanto, necessita-se de uma 

informação administrativa adequada para planejar as atividades, alocar os recursos, adotar 

decisões administrativas e direcionar as inovações (BANCO MUNDIAL, 1994). 

 Dessa forma, a política de diferenciação desenvolve-se não apenas em nível de 

sistema, mas introjeta-se na própria configuração do corpo docente. Assim, embora a 

qualidade do pessoal, os títulos exigidos, a distribuição e a remuneração sejam fundamentais 

para determinar a qualidade do ensino, somente as universidades dedicadas à pesquisa ou em 

campos que evoluem em grande velocidade poderiam exigir doutorado a todos os docentes de 

ensino superior e basear as promoções em função do resultado da pesquisa. Em outros tipos 

de instituições, a contratação e a ascensão de pessoal deveria atribuir maior importância às 

aptidões pedagógicas e administrativas e a capacidade de supervisão e de serviços (BANCO 

MUNDIAL, 1994).  
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 No caso da pesquisa, para criar um ambiente propício, faz-se necessário condições de 

trabalho apropriadas e incentivos para motivar os pesquisadores. Para tanto requer-se um 

pessoal acadêmico bem remunerado e dedicado, exclusivamente, à pesquisa e às atividades 

pedagógicas conexas, premiando-o através de crescimento profissional e por compensações 

não monetárias. Porém, dado os altos custos dos subsídios às instituições que desenvolvem 

estudos de pós-graduação, esse apoio deve ser seletivo. Existe maior probabilidade de 

alcançar a cooperação regional se forem identificadas e fortalecidas as instituições ou 

programas com comprovada trajetória de funcionar como centros regionais ou multinacionais. 

(BANCO MUNDIAL, 1994). 

 É na perspectiva de reforma do sistema, e não apenas de instituições individuais, que o 

Banco Mundial (1994) vê melhorias duradouras na pesquisa e formação científica avançada. 

O êxito das reformas e inovações depende da capacidade dos responsáveis adotarem decisões 

consensuais entre os diversos integrantes do subsetor de educação superior, o que, segundo o 

BM pode ser obtido pela criação de um marco normativo que se fundamente numa estrutura 

institucional diferenciada e numa base de recursos diversificada, com maior importância aos 

provedores e ao financiamento privado. Neste cenário atuariam as universidades, como uma 

instituição de elite, e não mais como um modelo exclusivo de educação superior. 

 Em suas ações para incentivar a diferenciação dos sistemas de educação superior, o 

Banco Mundial (1994) propõe, também, conceder financiamento para programas de curta 

duração e de educação permanente, universidades abertas e instituições que outorgam 

diplomas e certificados, assim como na criação e ampliação de um sistema privado de 

educação superior, o qual absorveria grande parte do aumento de matrícula no nível terciário. 

 Desde 1994, as orientações do Banco Mundial têm se mantido no sentido de 

diversificação do sistema de ensino superior e do aumento de financiamento privado, 

constituindo-se um sistema diferenciado tanto vertical quanto horizontalmente. Neste aspecto, 

é importante abordar o relatório elaborado pelo Grupo Especial sobre Educação Superior e 

Sociedade, formado por especialistas de treze países em colaboração do Banco Mundial com 

a Unesco para produzirem avaliações sobre o estado atual e as perspectivas da educação 

superior nos países em desenvolvimento (BANCO MUNDIAL, 2000). 

 Neste relatório, o Banco Mundial (2000) mantém a ênfase na diversificação e 

diferenciação das instituições de educação superior, pautando a necessidade de diversificar as 
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fontes de financiamento na impossibilidade do Estado em arcar com todos os custos deste 

nível de educação e no argumento de retorno do investimento. O documento expõe a natureza 

da expansão dos estabelecimentos de educação superior resultante do processo de 

diferenciação, o qual seria: (1) diferenciação vertical, quando se proliferam distintos tipos de 

instituições além das tradicionais universidades; (2) diferenciação horizontal, refere-se às 

formas de propriedade dessas instituições (pública, privada, filantrópica e confessional); e (3) 

EAD, modalidade que tanto pode ser diferenciada vertical como horizontal. 

 Vislumbram-se muitas formas de configuração de um sistema de educação superior 

diversificado, sendo que o documento alerta que o processo de diferenciação pode representar 

perda de qualidade quando se considera apenas a questão do custo. Ou seja, mantém a 

orientação de que os Estados devem concentrar seus recursos na educação básica, porém não 

devem retirar-se da educação superior pelo papel que esta tem no desenvolvimento do país, 

reconhecendo-se que o custo maior não deve ser o único critério de comparações entre as 

esferas de ensino (BANCO MUNDIAL, 2000). Em uma proposta de configuração de um 

sistema de educação superior diversificado, vertical e horizontalmente, o relatório sugere os 

seguintes tipos de estabelecimentos: (1) universidades de pesquisa, que seriam, em geral, 

estabelecimentos públicos onde não se visa ao lucro; (2) universidades regionais, que 

priorizam o ensino, focando na formação de graduação; (3) institutos profissionais, que 

oferecem programas centrados quase exclusivamente na formação técnica da área 

correspondente; (4) institutos técnico-profissionais, que ofertariam treinamento em áreas 

especificas englobando tanto a educação secundária quanto a superior. No caso brasileiro, 

pode-se vislumbrar essa proposta nos Institutos Federais de Educação Tecnológica (IFET); e 

(5) universidades virtuais e EAD. 

 Nos anos recentes outros relatórios encomendados pelo Banco Mundial abordaram as 

ações de reestruturação dos sistemas de educação superior e das próprias instituições, porém, 

não serão detalhados neste espaço por reproduzirem aspectos que, embora interligados, não 

constituem o foco preciso da pesquisa. Sua utilização poderá ocorrer nas etapas de análise da 

pesquisa e conforme se apresente alguma questão tratada pelos relatórios3. 

                         

3 Destacam-se alguns dos documentos do Banco Mundial publicados nessa década que versam sobre educação superior: 

WIT, Hans; JARAMILLO, Isabel C.; GACEL-ÁVILA, Jocelyne; KNIGHT, Jane (Eds.). Higher education in Latin 

America: the international dimension. Washington D. C.:Worls Bank, 2005; SAINT, Willin. Innovation Funds for 
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 Outra fonte de recomendações para a educação superior é a Organization for 

Economic Co-operation and Development (OECD), que por meio de seus Education Working 

Papers (EWP) discute as reformas nessa esfera de ensino e sua inserção no desenvolvimento 

econômico4. Uma característica dos documentos da OECD é a ênfase no papel das 

instituições de educação superior no desenvolvimento social, econômico e tecnológico das 

nações. Ou seja, ao contrário do Banco Mundial, ou em complemento às políticas deste órgão, 

a OECD insere-se no debate da educação superior a partir da perspectiva do desenvolvimento 

nacional, discutindo os impactos das mudanças nesses sistemas em um contexto mais amplo.  

 Também percebe-se nos working papers da OECD (OCDE – Organização para 

Cooperação do Desenvolvimento Econômico) que esta considera a diversificação do sistema 

e das fontes de recursos como essenciais para a compreensão do processo de reformulação do 

mercado de trabalho, o qual impacta diretamente sobre as demandas por ampliação no ensino 

superior. Porém, diferencia-se do Banco Mundial- que possui uma perspectiva mais ortodoxa 

e segue os preceitos neoclássicos para a economia baseando-se no liberalismo como 

fundamentação político-filosófica - por seguir uma trajetória mais calcada na tradição 

evolucionária, na qual a questão da inovação e da flexibilidade é tratada numa compreensão 

de que o mercado é dinâmico e calcado por incertezas, no qual a perspectiva do ator racional 

seria relativizada. 

 As bases econômicas vislumbradas nas recomendações desses organismos são 

evidentes, porém os próprios documentos evidenciam as suas limitações. Mesmo quando se 

considera como pertinente a ideia de retorno do investimento em educação e a possibilidade 

de comercialização de serviços, a adoção dessas medidas encontram limites práticos em sua 

realização. Tanto a imprevisibilidade dos retornos advindos do processo inovador quanto a 

                                                                             

Higher education: a users' guide for Word Bank Funded Project. Washington D. C.: World Bank, 2006; SALMI, Jamil; 

HAUPTMAN, Arthur M. Innovations in Tertiary Education Financing: a comparative evaluation of allocation 

mechanisms. Washington D. C.: World Bank, 2006; BLOOM, David; CANNING, David; CHAN, Kevin. Higher 

educationand economic development in Africa. Washington D. C.: World Bank, 2006. HANUSHEK, Eric A.; 

WÖΒMANN, Ludger. Education quality and economic growth. Washington D. C.: World Bank, 2007. 

 

4 Destes, destacam-se os seguintes: a) Globalisation and Higher Education, de Theisens Henno (2007). EWP nº 08. b) 
Understanding the regional contribution of higher education, de Peter Arbo (2007). EWP nº 09. c) Effects of tertiary 
expansion: crowding-out effects and labour matches for the higher educated, de Bo Hansen (2007). EWP nº 10. d) 
Assesment and innovation in education, de Janet Looney (2009). EWP nº 24. e) Do quasi-market foster innovation in 
education? A comparative perspective, de Christopher Lubienski (2009). EWP nº 25. f) How technology changes 
demands for human skills, de Frank levy (2010). EWP nº 45.  
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perda de eficácia quando da busca por receitas e eficiência. Economicamente falando, o foco 

nas necessidades de curto prazo do mercado e na venda desses serviços compromete o papel 

dessas instituições com o desenvolvimento de longo prazo e com as externalidades que 

produz para a sociedade.  

De igual importância para compreensão da influência dos documentos internacionais 

sobre as ações de reforma na educação brasileira é o Processo de Bolonha. A partir da 

declaração de Sorbonne em maio de 1998, os ministros representantes da França, Alemanha, 

Itália e Reino Unido realizaram uma reunião na qual fizeram uma declaração conjunta para a 

harmonização do sistema de educação superior europeu. Essa declaração argumenta que se 

vive num período de mudanças nas condições educativas e trabalhistas o que requer a 

diversificação do sistema de ensino superior. O propósito seria gestar um sistema que 

fornecesse maior flexibilidade na formação superior, por meio de um sistema de créditos e 

pela criação de dois ciclos de formação, cada qual fornecendo certificações que qualificariam 

os egressos para o mercado de trabalho. 

 Na Conferência de Bergen, em maio de 2005, são externadas recomendações para que 

os governos ajam mais proativamente na criação de postos de trabalho para os egressos desse 

primeiro ciclo, sendo que sua criação ainda apresenta dúvidas quanto à receptividade da 

sociedade. 

 A reforma da universidade não seria associada apenas com a ideia liberal, mas 

ensejaria modificações na estrutura da universidade que estariam mais conectadas à tentativa 

de inseri-la no esforço nacional de desenvolvimento do que em meramente privatizá-la.  Neste 

caso, a idéia de mera privatização da universidade, bem como a instrumentalização do seu 

ensino é relativizada. Assim, a crítica que diversos autores fazem à reforma da educação 

poderia ser contestada com o argumento de que a análise está sendo feita com o referencial 

errado. Embora os estudos evolucionários voltem-se ao dinamismo de mercado, concebem a 

concorrência capitalista como algo dinâmico, na qual as empresas atuam em ambientes 

complexos e instáveis, necessitando inovar constantemente para não desaparecerem do 

mercado. Dado que o esforço inovador só pode ter seu resultado conhecido ex-post, a ideia de 

que a mão de obra seria formada de maneira instrumental para mostrar-se flexível dentro de 

parâmetros pré-definidos e, portanto, não críticos, fica sem sentido. Este parece ser o caso de 

Silva Jr.(2002), que analisa a questão da aprendizagem organizacional, manifesta no 

denominado aprender-a-aprender num quadro conceitual ortodoxo em que a flexibilidade da 
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mão de obra é associada apenas a questões de produtividade. Esta conexão com a ortodoxia 

leva evidentemente ao entendimento de que uma mão de obra flexível é útil por poder ser 

remanejada com mais facilidade, enquanto que, numa perspectiva neoschumpteriana, sua 

capacidade de aprender possibilitaria uma capacidade não só de renovar-se constantemente, 

mas também de refletir sobre o seu próprio trabalho. 

 Concluindo este capítulo, pode-se afirmar que o exame das mudanças na base 

produtiva até a identificação das correntes ideológicas que disputam o delineamento de uma 

nova configuração para o sistema organizacional permitiu uma análise do atual contexto no 

qual a universidade está inserida. Mais do que exaurir a discussão, buscou-se identificar as 

questões que estão envolvidas no processo de modificação no modelo gerencial das 

universidades públicas. 

 O capítulo seguinte incorpora estas mesmas questões, só que de forma mais objetiva, 

pois detém-se sobre os elementos que efetivamente foram incorporados ao arcabouço legal 

que orienta a reestruturação das universidades públicas brasileiras. Embora não se utilize 

diretamente o exposto neste capítulo para configurar as categorias de análise, perceber-se-á 

sua presença ao longo de toda a discussão. 
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3 CAPÍTULO DOIS - A QUESTÃO DA UNIVERSIDADE 

 

 

Neste capítulo, analisar-se-á a formação da universidade brasileira, culminando com 

uma exposição da legislação brasileira sobre educação superior, especialmente a partir da 

década de 1990. Essa análise da legislação permite discutir a efetiva implementação das idéias 

na legislação e nas ações da organização universitária de uma forma contextualizada. 

 A discussão do processo de formação da universidade brasileira será feita em dois 

momentos, quais sejam, o de formação iniciada na década de 1930, quando da real instituição 

das primeiras universidades, até a sua modificação em 1968; e o segundo, iniciado com a 

reforma de 1968 que perdura até a redemocratização do país. É neste período que são 

estabelecidas a maior parte das universidades brasileiras. Com a crise da década de 1980 e o 

processo de redemocratização voltam à tona as questões sobre o papel da universidade e sua 

gestão num período de redução orçamentária drástica. 

Uma nova fase de debates e reestruturação da universidade brasileira desenvolve-se a 

partir da década de 1990, orientada pelas diretrizes já identificadas no capítulo 1. O debate 

incorpora novos atores, tanto em nível nacional, representado pelos grupos e associações que 

passam a manifestar-se de forma mais ativa após a redemocratização, quanto os agentes 

internacionais que representam a nova configuração global dos mercados econômicos, 

exigindo da universidade a formação de um novo profissional capaz de atuar num contexto 

globalizado e de inserção no novo paradigma produtivo. Este período caracteriza -se 

principalmente pela legislação produzida no Brasil a partir da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) de 1996, que reconfigura os sistemas educacionais, revogando 

grande parte da legislação anterior, instituindo um sistema mais descentralizado, pelo menos 

na implementação, e criando um sistema de controle mediante avaliação de resultados. 

 Dado a amplitude das reformas no sistema de ensino superior, ressalta-se na análise da 
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legislação as questões relacionadas aos parâmetros de organização das instituições 

universitárias que tenham conexão com a questão da flexibilidade e inovação, características 

identificadas na nova legislação. Consideram-se os aspectos estruturais incorporados à 

legislação que se inicia com a LDB, Lei Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, até a 

publicação do Decreto Nº 6.096 de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). O esforço de 

reforma não foi objeto de uma regulamentação única, mas de uma série de leis, decretos, 

portarias e pareceres que disciplinavam diversos aspectos da educação superior no período.  

 A fragmentação na legislação denota a impossibilidade de se aprovar no congresso o 

arcabouço conceitual único que oriente os diversos programas. Os impasses criados pelas 

disputas entre os diversos grupos deu origem a um conjunto de programas e legislações que, 

na prática, modificavam as características do ensino superior. A inexistência de uma lei do 

ensino superior, dado que o projeto de lei 7.200/2006, discutido desde 2003 e ainda parado no 

congresso não avança, tem-se uma sequência de normatizações que estabelecem ações 

pontuais sobre determinados elementos do sistema, porém, a ausência de um arcabouço único, 

faz com que frequentemente precise-se rever essa legislação, o que pode ser vislumbrado pela 

sequência de revogações em decretos, portarias e normativos ocorridas no âmbito da 

legislação educacional desde 1996. 

 A inexistência de uma legislação formal que englobe todo o processo também se 

reflete na escolha de estratégia por parte deste estudo, o qual analisa a legislação também a 

partir de elementos específicos, os quais foram identificados como aqueles que produzissem 

grande impacto no modo de organização da universidade, seja quantitativo como qualitativo. 

Na análise da legislação, será realizada inicialmente uma exposição das principais 

características destes programas, com destaque para os elementos que incorporam a questão 

da flexibilidade e da inovação, contextualizando-os pelos aspectos que afetam as estruturas 

das universidades como um todo.  

 A última seção aprofunda a legislação referente as experiências selecionadas para 

verificar o processo de reestruturação das universidades federais, as quais tiveram legislação 

específica, que são: a Educação a Distância (EAD), a Lei de Inovação e o REUNI, que foram 

os programas selecionados para análise das mudanças estruturais da universidade por 

expressarem a lógica das reformas gestadas após 1996 e que já se encontram em efetivação 
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nas universidades, permitindo uma análise empírica dos elementos propostos. Outras 

alterações seriam possíveis de análise mas, ou envolvem questões às quais as universidades 

ainda relutam em incorporar, como a diversificação de cursos com a inclusão da graduação 

tecnológica ou dos cursos sequenciais e de questões curriculares, que embora tenham fortes 

reflexos na estrutura e apresentem vasto campo para a discussão da flexibilidade e inovação 

abrangeriam discussões mais pedagógicas do que estruturais.  

 

 

3.1  Formação da universidade brasileira 

 

 Embora esteja nos ideais do país desde a época colonial, a universidade brasileira é um 

fenômeno recente, datando sua criação oficial de 1920, mas tendo sido implantada apenas na 

década de 30. Até então, o ensino superior brasileiro concentrava-se em instituições isoladas. 

Souza (2006) identifica a primeira tentativa de expansão do sistema de ensino superior no 

final do século XIX, quando a constituição de 1891 descentraliza este nível de ensino, 

permitindo aos estados criarem instituições, bem como a iniciativa privada, o que é 

aproveitado pelas elites locais e por segmentos confessionais católicos. 

 Dentre os motivos para a não instituição de uma universidade no Brasil no século 

XIX, Romano (2006) ressalta as divergências entre as correntes de pensamento sobre qual 

tipo de universidade deveria ser implementada e a função do ensino superior no nosso país. O 

autor identifica três grupos distintos, dois a favor da implementação de instituições de ensino 

superior, porém com orientações diferentes, e um terceiro que acreditava que o país ainda não 

estaria preparado para tal empreitada.  

 Teixeira (2005) atribui ao predomínio da visão positivista a ênfase dada a escolas 

profissionalizantes em detrimento de universidades, que eram consideradas como expressão 

do pensamento eclesiástico de fins da idade média. Essa visão, segundo o autor, baseia-se na 

influência da Universidade de Coimbra, que só tardiamente segue os passos das demais 

universidades europeias que se reformaram com o florescimento do iluminismo. As 

articulações da igreja católica para implementar universidades calcadas no modelo escolástico 

é pano de fundo para a descaracterização do modelo universitário para o Brasil. No lugar da 



65 

universidade, privilegia-se o ensino instrumental das profissões  -inicialmente medicina e 

direito, além da escola de minas no final do império – ofertado em escolas isoladas. A 

universidade moderna, calcada na construção de um conhecimento na pesquisa, nascida na 

Alemanha de Humbolt será desconsiderada na construção nacional, o que contribuirá para o 

retardo na construção de uma cultura nacional, pois a nova universidade volta-se para a crítica 

e construção do conhecimento e não para a transmissão de um conhecimento universal 

existente característico da universidade escolástica medieval. 

 Com o advento da proclamação da República, o Brasil conhece o primeiro processo de 

expansão do ensino superior, quando se criam 56 novos estabelecimentos entre 1889 e 1918, 

somando-se aos 14 existentes até então, sendo a grande maioria de natureza privada, em 

consonância com o pensamento liberal republicano da época, de que a educação competia à 

iniciativa da própria sociedade e dos indivíduos (TEIXEIRA, 2005). 

 Quanto ao período de formação das primeiras universidades brasileiras, Trindade 

(2005) expõe as concepções em disputa, tanto a ideologia das elites que permearam a criação 

da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade do Brasil, quanto a articulação da 

igreja católica para expandir a sua influência neste nível de ensino. Nesse cenário é que se 

destaca a breve experiência de Anísio Teixeira com a criação da Universidade Federal do 

Distrito Federal em 1934, concebida para uma formação autônoma calcada nos ideais de 

construção e difusão do saber, no que contrapunha-se às demais propostas que se orientavam 

as construções hegemônicas, seja na perspectiva laica ou confessional. 

 Nas perspectivas dominantes até a década de 1950, considerava-se a universidade 

como um instrumento de formação das elites, calcada no domínio das faculdades 

profissionalizantes, ao invés da construção de espaços de discussão acadêmica autônoma e 

reflexiva. Tal interpretação é demonstrada pelo predomínio que as faculdades associadas às 

carreiras de maior prestígio detinham na universidade. 

 Embora seja uma instituição com séculos de existência no mundo, no Brasil, a 

ascensão da universidade ocorre concomitante com a implantação do modelo de produção 

capitalista em substituição às oligarquias agrárias a partir de 1930. Quando da mudança no 

paradigma econômico e tecnológico, nossas universidades ainda eram embrionárias, e mal 

puderam desfrutar das verbas públicas sem que lhe fosse exigido reformar-se para integrar-se 

ao processo de dinamização industrial. Questões como a autonomia nunca chegaram a ser 
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plenamente implementadas, embora tenham sido objeto de inúmeras leis. Quanto à gratuidade 

do ensino nos estabelecimentos públicos, embora praticada desde a década de 1950 (CUNHA, 

2007), só foi institucionalizada na constituição de 1988. O contexto no qual se situa o 

processo de consolidação da universidade no Brasil coincide com o momento da crise do 

modelo produtivo fordista e, consequentemente, do Estado, o que lança novos desafios para as 

universidades públicas.  

 O balizador da expansão na década de 1960 foi a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, publicada em 1961. Neste período, o processo de expansão acelera-se ainda mais, 

sendo que o sistema se expande não como universidades, mas como unidades isoladas. 

Teixeira (2005) destaca, para o período pré-1968, o fenômeno da multiplicação do número de 

instituições de ensino superior em detrimento da expansão de vagas nas instituições já 

existentes. Atribui essa característica, principalmente, ao sistema de cátedra, que por obrigar a 

existência de um professor catedrático para determinada disciplina, engessava a quantidade de 

vagas a ser ofertada, pois,  

 

criados o catedrático e o currículo único do curso, cada escola não podia 
crescer além da capacidade individual do catedrático. Multiplicar os alunos 
seria imediatamente deteriorar o ensino, pelo aumento da relação professor-
aluno. A ampliação só se podia fazer com a criação de uma nova escola 
(TEIXEIRA, 2005, p. 207). 

 

 A resistência à cátedra acentua-se por esta ser única e de propriedade vitalícia do 

catedrático. Porém, Teixeira (2005) argumenta que essa vitaliciedade não seria, por si só, 

incongruente, pois a vitaliciedade permite ao docente a segurança e independência necessárias 

para se ter verdadeiros professores universitários. “A essência do problema não é a da cátedra 

ou departamento, mas a de oferta de múltiplas variedades de cursos e a organização do 

currículo em parte pelo aluno, mediante escolha entre os cursos oferecidos, dentro das normas 

que fossem estabelecidas [...]” (TEIXEIRA, 2005, p. 209). 

 No regime militar, a expansão das universidades públicas federais segue a tendência 

anterior, que é reunir instituições isoladas, incluindo estabelecimentos estaduais, municipais e 

privados que tenham sido federalizados. Ao mesmo tempo em que a legislação permite a 

expansão das instituições privadas, o poder público assume para si o ônus de instalar-se em 

áreas geográficas onde não havia interesse de instituições provadas (SOUSA, 2006). Neste 
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processo, configurou-se um sistema de universidades federais em todas as unidades da 

federação. O período do regime militar também se caracteriza pala expansão e consolidação 

da pós-graduação no Brasil. 

 Seguindo procedimentos semelhantes a períodos anteriores, o regime militar também 

institui comissões e contrata consultorias para formatar um projeto de reestruturação da 

universidade que atendesse as demandas da classe média. Por fim, em mais uma proposta 

centralizadora, o governo federal redefine a legislação da educação por meio da Lei da 

Reforma Universitária. Se por um lado o regime militar tenta solapar o debate sobre o ensino 

superior desencadeado especialmente pelo movimento estudantil, vê-se forçado a incorporar e 

assimilar várias das demandas, tanto pela pressão exercida pela classe média para ampliação 

da oferta, mas também porque o projeto de modernização econômica do próprio regime exigia 

a transformação da Universidade (MENDONÇA, 2000). 

Quanto à organização do sistema, medidas descentralizadoras internas, como a 

extinção da cátedra e sua substituição pelo departamento, bem como a instituição de 

colegiados como instrumento de tomada de decisão interna, serão de alcance limitado dado à 

continuidade de uma política educacional centralizada no poder executivo federal. Ranieri 

(2006) ressalta o aprofundamento da política de controle do Estado garantida pela 

Constituição de 1967 e pela emenda Constitucional nº 01/69. Nas diretrizes da constituição de 

1967, o governo inicia a reforma universitária com os Decretos- lei nº 200/67 e 252/67, os 

quais instituem o sistema departamental, incorporando a cátedra. 

A reforma universitária toma feições definitivas com a Lei nº 5.540, de 28 de 

novembro de 1968. A reforma é justificada pela expansão desordenada que a LDB de 1961 

provocou, com a proliferação de instituições isoladas e sem integração de equipamentos e 

professores numa concepção mais ampla (RANIERI, 2006). 

 

O modelo adotado, de concepção funcional, voltava-se basicamente ao 
desenvolvimento da pesquisa e à formação de recursos humanos. A lei fixou 
a indissociabilidade da pesquisa e do ensino e o seu oferecimento 
preferencial por universidades (artigo 1º). Os estabelecimentos isolados eram 
admitidos como exceção aquele padrão (artigo 2º). Universidades e escolas 
isoladas, quando oficiais, deviam constituir-se sob a forma de autarquias de 
regime especial ou de fundações [...] (RANIERI, 2006, p. 139). 
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 A substituição da cátedra pelo departamento é considerada por Teixeira (2005) como 

necessária para o processo de criação de uma universidade que atendesse a demanda por 

expansão de vagas. O modelo anterior tinha a restrição do catedrático, pois o número de 

alunos do curso teria de atender a capacidade deste em atendê-lo. Em parte, a essa restrição é 

associada a tendência anterior de se criar novas instituições, ao invés de incrementar as 

existentes. 

 Tais medidas deveriam inserir a universidade no projeto de desenvolvimento 

econômico e tecnológico do país. Porém, problemas de financiamento, gestão e qualidade, 

muitos devido à própria ação do Estado, frustraram a transformação da universidade no motor 

do desenvolvimento, pois “a inviabilidade econômica da regra de indissociabilidade do ensino 

e da pesquisa para as universidades, [serão] fatores potencializados pelo peso dos controles 

legais e burocráticos” (RANIERI, 2006, p. 139). 

 Com a Reforma Universitária de 1968, Lei nº 5.540/68, instituem-se “os 

departamentos, o sistema de créditos, o vestibular classificatório, os cursos de curta duração, 

o ciclo básico dentre outras inovações. A partir daí, os departamentos substituíram as antigas 

cátedras, passando as respectivas chefias a ter caráter rotativo” (OLIVE, 2002). Porém, com o 

tempo, o departamento passa a constituir-se numa estrutura restrita à alocação de professores, 

muitas vezes limitando a associação ensino, pesquisa e extensão. Nesse contexto, Miranda 

(1988, apud FAVERO, 2001) identifica a criação de uma série de alternativas, dentre as quais 

núcleos, centros, laboratórios, dentre outros, que permitem a integração das três funções da 

universidade. Porém, nenhuma dessas tentativas produz os resultados desejados na 

universidade, fragilizando a sua posição frente ao Estado. 

 Embora a Lei nº 5.540/68 explicitasse uma concepção de que a universidade era a 

forma ideal de organização do ensino superior, e que deveria exercer de forma indissociável 

as funções de ensino, pesquisa e extensão, a impossibilidade de suprir toda a demanda com 

instituições públicas leva a permissão para a oferta de ensino privado, que se expande 

fortemente, especialmente por meio de instituições isoladas, alcançando uma participação 

majoritária ainda na década de 1970. Dessa forma, estabelece-se um sistema dual, onde o 

modelo de universidade, majoritariamente pública, convive com uma grande quantidade de 

instituições isoladas que se dedicam quase exclusivamente ao ensino (MENDONÇA, 2000). 
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 Além da indissociabilidade do ensino e da pesquisa, a reforma de 1968 estabelece o 

regime de tempo integral e a dedicação exclusiva, valorizando a titulação e a produção 

científica, o que possibilita a profissionalização dos docentes (OLIVE, 2002). Essa 

profissionalização dos docentes, mediante incentivo à sua titulação, pode ser associada ao 

modelo de burocracia profissional a ser descrito no próximo capítulo, baseando-se na 

padronização de habilidade, que neste caso, equivale à qualificação do corpo docente em nível 

de especialização, mestrado e doutorado. 

 Já no início da década de 1970, o lento e incerto retorno dos investimentos aliados ao 

início da crise do petróleo modificam o discurso do Estado, o qual passa a criticar as 

Instituições de Ensino Superior ( IES) por: “1) não adotarem efetivamente o modelo de ensino 

e pesquisa proposto pela RU/68; 2) serem ineficientes para o mercado e o Estado; 3) 

privilegiarem a elite que concluía o I grau; 4) 'esbanjarem' e 'sugarem' recursos dos níveis de 

instrução anteriores” (MENEGHEL, 2003, p 234). 

A crise de identidade nas instituições brasileiras ocorre também em um momento em 

que a universidade em todo o mundo se encontra igualmente em crise. Por si só, a experiência 

brasileira já se constituiria um problema, pois as instituições universitárias brasileiras foram, 

em grande parte, construídas a partir da agregação de faculdades isoladas sem um processo de 

integração e de implementação de modelos sem uma reflexão sobre a sua forma ou função, 

tanto que, a concepção de que a universidade é a forma ideal para se ofertar o ensino superior, 

por aglutinar o ensino com a pesquisa, só se consolida na década de 1960. Desde então, 

embora seja concebida como forma ideal, uma série de conjunturas e justificativas gestaram 

uma legislação que propiciou mais a expansão de instituições isoladas (CUNHA, 1989). 

 Numa análise das ideias predominantes na década de 1960, Sousa (2006, p. 151) 

identifica que  

 

[…] a educação deveria contribuir para o aumento da produtividade 
econômica e da integração social, percepção reforçada pela abordagem 
desenvolvimentista de recursos humanos que predominou nos anos 60. Na 
prática, o modelo organizacional universitário proposto respondeu aos 
interesses de ordem acadêmica de um grupo específico - ligado à pesquisa – 
embora no campo do ensino superior existissem outros grupos expressivos 
mais identificados com a formação profissional, notadamente com o ensino 
de graduação, traduzindo as lutas travadas neste campo. 
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 A perspectiva do governo militar para a universidade associava-se a um modelo de 

desenvolvimento que requeria não apenas aumento no número de graduados, mas a 

transformação das universidades em instituições que catalizassem o esforço de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) do país. Para tanto, o próprio quadro docente precisaria ser titulado. 

 O esforço de qualificar um corpo de pesquisadores vem sendo conduzido com maior 

ênfase desde a década de 1970, destacando-se o papel desempenhado pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), a qual fica responsável não apenas 

pela concessão de bolsas, mas por delinear as políticas nacionais de pós-graduação e por 

avaliar e autorizar a oferta de cursos de mestrado e doutorado no país.  

A Capes foi criada em 1951 e inicia o processo de concessão de bolsas em 1953. Na 

década de 1970, concebe-se a formação de pesquisadores como vital para o desenvolvimento 

científico e tecnológico do país inserido numa estratégia de desenvolvimento nacional. No 

período compreendido entre 1976, época do I Plano Nacional de Pós-Graduação (I PNPG), e 

2004, ano que antecede o atual PNPG (2005-2010), houve uma evolução no número de cursos 

recomendados pela Capes de 673 para 2.993. Para o período 2005-2010, “o objetivo principal 

do PNPG é o crescimento equânime do sistema nacional de pós-graduação, com o propósito 

de atender, com qualidade, as diversas demandas da sociedade, visando ao desenvolvimento 

científico, tecnológico, econômico e social do país” (BRASIL/MEC/CAPES, 2004, p. 53) 

Como consequência do PNPG 2005-2010, tem-se uma meta quantitativa que é titular 

45.677 mestres e 16.295 doutores no ano de 2010. Mais do que isto, pretende-se reconfigurar 

o sistema de ciência e tecnologia, corrigindo os desequilíbrios regionais, ampliando a 

articulação entre as esferas de governo (agências de fomento federais e estaduais) e 

incrementando a colaboração com os setores empresariais (BRASIL/MEC/CAPES, 2004). 

 O incremento de pesquisadores por si só não transforma a universidade em centros de 

pesquisa, necessitando-se de todo um arcabouço legal, processual e estrutural que incentive e 

discipline tal desenvolvimento. É nesta direção que se analisa os esforços de construção de 

um sistema de ciência e tecnologia no país, do qual as universidades são um dos pilares, 

embora não as únicas instituições. Porém, embora o país tenha construído um bom sistema de 

pós-graduação, o esforço de qualificação do corpo docente também apresentará problemas 

pelas dificuldades orçamentárias do país na década de 1980. 
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 Além da estagnação no número de vagas, Cunha (1989) identifica outras medidas que 

contribuíram para acentuar os problemas vigentes, como é o caso do Decreto 85.487/80, que 

permitia a promoção vertical nas universidades sem a necessidade de obtenção de títulos de 

mestrado e doutorado. A isso soma-se a redução na quantidade de bolsas e a transferência de 

sua concessão da CAPES para as universidades, as quais passam a sofrer a pressão dos 

interesses enraizados nestas instituições. Ao mesmo tempo, a carência interna de recursos 

impede as universidades de desenvolver projetos próprios. “Assim, somando-se a carência de 

recursos de fontes externas e internas, os programas de pós-graduação e pesquisa tendem a 

definhar, perdendo força a nova identidade para a universidade de que eles eram portadores e 

que irradiavam do enclave moderno para o corpo arcaico” (CUNHA, 1989, p. 6). 

A não efetivação de uma universidade de pesquisa como instituição propulsora do 

desenvolvimento fragilizou sua posição como padrão para a educação superior, afetando não 

apenas a expansão do número de vagas mas também a concepção de universidade de 

pesquisa. Já na década de 1980, uma série de medidas legais limitará o processo 

expansionista, como é o caso dos Decretos 86.000/81, 91.694/85, 93.594/86, 95.003/87 e 

97.881/89 (SOUSA, 2006). 

 Além das dificuldades de expansão do sistema de ensino superior em um cenário de 

restrição orçamentária, tem-se de considerar os efeitos da transformação das universidades em 

instituições de pesquisa de fato, seja pelo incremento na formação de pesquisadores (mestres 

e doutores), seja pelo desenvolvimento de uma infraestrutura e de diretrizes de disseminação 

da ciência e tecnologia. 

 Em decorrência, a diminuição da força dos programas de pós-graduação e de pesquisa 

para os departamentos e a burocracia universitária deslocam o eixo da discussão e, ao invés de 

se tratar de questões acadêmicas, a discussão desloca-se para cargas horárias, formulários de 

controle, regulamentações e demais questões da burocracia universitária que não atraem os 

pesquisadores. Neste processo, identificar-se-ia um tensionamento entre a pesquisa e a pós-

graduação com a burocracia universitária, que se entrincheira nos departamentos e tenta 

subordinar os programas de pós e a pesquisa ao seu controle. 

 O período compreendido entre a democratização e a década de 1990 ressuscita o 

debate sobre a universidade. Cunha (1989) identifica problemas relacionados à questão 

financeira, à escolha dos dirigentes, à administração, aos currículos e à carreira docente. Num 
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aspecto mais geral, e permeando as demais, identifica na universidade brasileira uma crise de 

identidade. Nesta época, abre-se um amplo espaço de crítica à universidade, não apenas numa 

contestação de sua função como em seus próprios princípios, como o da indissociabilidade 

entre ensino e pesquisa. Instala-se uma visão de que as universidades são caras e ineficientes. 

 

A educação superior marcada por corte de recursos, era acusada de 
instrumento da desigual distribuição de renda (utilizava recursos vultuosos 
em prol da elite), de não se dispor a trabalhar para o desenvolvimento 
regional e nacional e de não promover a autonomia tecnológica do país, a 
Universidade na década de 80 parecia ao Estado um gasto difícil de justificar 
para a sociedade (MENEGHEL, 2003). 

 

 Com a Constituição de 1988 definem-se novas diretrizes para a educação superior no 

Brasil. Numa constituição denominada cidadã, é garantida a gratuidade do ensino nos 

estabelecimentos públicos, o que se reflete no projeto de segmentos sociais que defendem o 

compartilhamento dos custos da universidade, delegando a esta a incumbência de angariarem 

parte dos seus recursos. Autores como Duham (2006), discutindo a questão da autonomia, 

associam o quadro de paralisia da universidade com a obtenção de direitos oriundos da 

articulação sindical, os quais seriam incompatíveis com a natureza dessas instituições. Ao 

defender que a autonomia universitária deveria incluir formas próprias de contratação, 

demissão e conquistas de estabilidade, repercute um discurso que considera um engessamento 

da universidade a obrigatoriedade de que esta funcione apenas com recursos públicos, bem 

como a concessão de estabilidade aos seus docentes análoga àquela dos servidores civis da 

União. Esta perspectiva estará presente na tentativa de reforma implementada a partir de 

1995, na gestão Paulo Renato de Souza, a qual contara com a colaboração da própria Eunice 

Duham. 

 No Brasil, a questão da universidade inseriu-se no debate político de reconfiguração 

do Estado por ser parte da concepção de desenvolvimento, assumindo para tanto a forma de 

uma típica organização estatal pública burocrática, associando-se ao esforço de 

desenvolvimento econômico (SANTOR; CRUZ JÚNIOR, 1998). O forte endividamento e a 

baixa taxa de matrícula no início da década de 1990 comporão o pano de fundo das reformas 

educacionais que se seguirão. A partir da concepção de que o sistema educacional precisaria 

modificar-se e ampliar-se, o governo eleito em 1994 gesta uma nova reforma do ensino que 

abrange todo o sistema, inclusive com reconfigurações em sua própria lógica de 
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funcionamento, que passa a incorporar as concepções do Estado Gerencial e da necessidade 

de uma formação superior que possibilite melhoria na competitividade do próprio país. 

 

 

3.2  Contexto normativo atual das universidades públicas brasileiras 

 

 Dos inúmeros esforços para reformulação da educação superior no Brasil no período 

pós-redemocratização, apenas no governo Fernando Henrique Cardoso consegue-se gestar 

uma política governamental. Consolidada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 

1996 e na legislação decorrente, o projeto governamental articula-se mais com as diretrizes 

dos organismos multilaterais, calcado na discussão da crise do estado providência, do que 

com os debates envolvendo as entidades classistas e a sociedade civil no período ou das 

condições de oferta estabelecidas na Constituição Federal de 1988. 

 Embora o cerne do trabalho detenha-se sobre as mudanças estruturais nas 

universidades decorrentes da Lei 9.394/96 (LDB) e da legislação posterior, tem-se que 

considerar, para complementar a análise das modificações do período, a Lei nº 9.131, de 24 de 

dezembro de 1995, pois esta altera dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, 

que constituía a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no período anterior, além da própria 

Constituição Federal de 1988, que estabelece os princípios gerais para este nível de ensino. 

 Ainda que consolide um marco regulatório que permita ao Brasil expandir o seu 

sistema de ensino superior, a legislação educacional a partir da LDB de 1996 traz diversas 

contradições e divergências que continuam a permear o cenário da universidade brasileira. 

Divergência que tem conexão ideológica e abrange desde a ênfase adotada entre ensino 

superior público ou privado até questões de gerenciamento do sistema, o qual passa a se 

concentrar nos resultados. Mesmo deliberações constitucionais são questionadas, e, muitas 

vezes, descumpridas, como é o caso da gratuidade neste nível de ensino ou a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. No caso das universidades públicas 

federais, autores como Durham (2006) e Schwartzman (2005) criticam o enquadramento dos 

docentes das IFES como servidores estatutários da União, pois acarretaria engessamento da 

carreira, gerando pouco estímulo ao desempenho. Segundo Schwartzman (2005, p. 34), “os 
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custos elevados das instituições públicas se devem, acima de tudo, aos salários, aos custos 

previdenciários e de aposentadoria do pessoal acadêmico e administrativo e aos custos de 

manutenção dos hospitais universitários [...]”. 

 No caso da continuidade do controle e da rigidez do sistema, tome-se, por exemplo, as 

modificações do subsistema de ensino, o mais desenvolvido nas universidades brasileiras. De 

forma geral, uma das principais modificações neste aspecto refere-se à consolidação de 

currículos mínimos, que criam um roteiro pré-estabelecido para os projetos pedagógicos dos 

cursos. Mesmo com a possibilidade de se incorporar elementos locais e regionais, o curso será 

orientado para a formação de habilidades e competências desejadas, ou seja, será definido um 

perfil de egresso. Nesse quesito, instala-se um controle sobre o sistema de ensino superior 

tanto por parte do Ministério da Educação quanto pelas associações profissionais no caso das 

profissões regulamentadas, que passam a deter influência sobre a formulação dessas diretrizes 

e até poder de veto sobre abertura ou ampliação de cursos. Embora pretenda dar mais 

flexibilidade às IES, a legislação anula muito da autonomia que caberia às universidades ao 

continuar a estabelecer diretrizes, como a subjacente à carga horária e currículos mínimos, e 

pela outorga a entidades de classe do poder de veto sobre a criação de cursos. 

 Essas modificações, dentre outras, formatam um sistema voltado para a diversificação 

do sistema de ensino superior, adotando um sistema de avaliação e controle focado nos 

resultados, e não apenas nos insumos e processos. Dessa forma, mesmo as universidades têm 

a sua autonomia atingida. Se por um lado são dispensadas de um processo prévio de 

autorização de cursos, por outro, precisam submeter-se aos parâmetros externos de 

reconhecimento e avaliação. Neste caso, embora não se tenha uma ingerência direta sobre a 

universidade, como a obrigação de utilizar a estrutura departamental, tem-se um contexto em 

que os resultados do sistema já estão definidos. Como a universidade, por sua própria 

natureza, tem dificuldade de estabelecer resultados específicos devido a natureza complexa do 

seu trabalho, fica evidente a dificuldade de mudança nas estruturas dessa instituição para se 

adequar a um paradigma focado na eficiência. 

 Embora se identifique na reforma em andamento os princípios preconizados por 

organismos externos, tem-se que compreender que na efetivação das políticas, as 

especificidades do país e, principalmente, o grau de mobilização dos atores nacionais, geram 

especificidades e modificações no processo de implementação. No caso brasileiro, a política 
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de educação superior precisa ser analisada segundo a legislação federal, pois é nesta que se 

materializam efetivamente as diretrizes para as instituições de ensino superior (IES).  

 A legislação vem-se consolidando de forma fragmentada, o que torna o processo de 

mudança nas universidades cheio de indefinições e contradições. Identifica-se tanto a 

necessidade de adaptar as estruturas existentes às novas demandas, quanto de modificá-las ou 

criar novas unidades para adequar-se aos novos contextos normativos, que prosseguem 

indefinidos. Dessa forma, opta-se por analisar a reestruturação das universidades federais 

utilizando-se também de instrumentos específicos, porém com alcance muito mais profundo 

do que os objetos abordados expõem de forma direta. Na convicção de que os elementos a 

serem analisados se inserem num contexto mais amplo e possuem um forte impacto na 

própria instituição universidade é que se opta por discutir a legislação a partir de seu contexto 

geral, adotando-se a seguinte estrutura para os subtópicos a seguir: princípios e diretrizes da 

educação superior no Brasil; Lei de Inovação, EAD e REUNI: flexibilidade e inovação nas 

estruturas das universidades; e a organização da Universidade Pública. 

 Segue-se a exposição das normas que orientam a reestruturação da universidade no 

período pós-1996, com sua respectiva contextualização e discussão.  

 

 

3.2.1  Princípios e diretrizes do sistema de educação superior no Brasil 

 

 Após o regime militar, o processo democrático traz à tona uma série de problemas 

sobre a educação superior. Um sistema estagnado, arcaico e com forte restrição orçamentária 

exige uma completa reformulação da legislação. Nos debates travados à época da 

Constituição Federal de 1988, estabelece-se um sistema no qual é garantida uma série de 

direitos para os vários grupos que nela militam, como a gratuidade do ensino, que beneficiaria 

os alunos e instituiu que seus profissionais, docentes e técnicos, fossem considerados 

servidores civis do Estado, adquirindo isonomia e estabilidade. No momento posterior, a 

legislação passa a orientar-se por outros parâmetros, cujas políticas muitas vezes contestam a 

universidade como uma organização estatal e direcionam suas ações para o princípio da 

eficiência. É neste bojo que se desenvolverão as propostas de transformação das 
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universidades públicas em organizações sociais e o deslocamento da política educacional do 

controle do processo para o controle dos resultados. 

 A Constituição Federal de 1988 trata da educação no capítulo III, seção I, nos artigos 

205 a 214. No caso do ensino superior, sobressaem inicialmente os princípios estabelecidos 

no artigo 206, do qual se destacam os seguintes incisos: 

 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte 
e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de 
instituições públicas e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
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;  
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
VII - garantia de padrão de qualidade; 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 
escolar pública, nos termos de lei federal.  

 

 De forma geral, o artigo garante igualdade de condições para o acesso e a permanência 

dos alunos nas instituições (inciso I), disciplinamento da carreira docente mediante regras de 

acesso e remuneração (incisos V e VIII5), menciona a autonomia acadêmica (inciso II), 

princípios democráticos na gestão (inciso VI), pluralismo de idéias e coexistência de 

instituições de natureza diferentes (inciso III), gratuidade em estabelecimentos oficiais, no 

caso público (inciso IV) e preza pela garantia de um padrão de qualidade. Quanto à 

estruturação das instituições, destacam-se os incisos III, IV e VI. 

 No inciso III, ao prever a coexistência de instituições públicas e privadas, a 

Constituição valida a existência de um sistema de natureza dual, pública e privada. Com o 

disciplinamento na legislação posterior, têm-se as condições para a forte expansão do ensino 

privado. Inicialmente, viabiliza-se pelo Decreto 2.306/97, no qual é feita uma classificação 

dos tipos de instituições de ensino superior, incluindo a novidade no sistema, que são os 

centros universitários. O contorno atual dessa classificação é dado pelo Decreto 5.773/06. 

 No caso da gratuidade do ensino público, no inciso IV, reflete a pressão dos grupos 

                         

5 Estes incisos tiveram sua redação definidas pela emenda constitucional nº 53, de 1996. 
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que concebem a universidade pública como um espaço no qual a educação deve ser ofertada 

aos cidadãos gratuitamente, devendo esta ser custeada pelo Estado. Este ponto guarda grande 

foco de tensões, pois a insuficiência de recursos governamentais e a proibição de arrecadar 

recursos gesta uma série de limitações à implementação dos projetos após 1996, que 

utilizando mecanismos de eficiência de mercado, advoga como solução para a escassez de 

recursos para as universidade públicas a captação de recursos, sejam com os alunos, por 

doações ou pela prestação de serviços. Como a cobrança dos alunos ficou proibida na própria 

Constituição do país, além de limitarem o processo de expansão das universidades públicas, a 

restrição de recursos e a falta de autonomia administrativa para gerenciamento interno dos 

recursos incentivaram a proliferação das fundações de apoio. 

 O inciso VI do artigo 206 estabelece a gestão democrática para as instituições 

universitárias e pressupõe a manutenção de instâncias decisórias participativas, como os 

colegiados. Este é também um princípio tratado no artigo 56 da LDB, visto mais adiante.  

 O processo de diferenciação do sistema exige uma legislação mais flexível, centrada 

em princípios norteadores e instrumentos de avaliação. É neste contexto que se analisa a 

legislação. No caso das universidades públicas, a compreensão deste processo remete 

originalmente ao artigo 207 da constituição de 1988, que define o seguinte: 

 

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. 
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 
1996) 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica.(Incluído pela Emenda Constitucional nº 11, de 1996) 

 

 Para assegurar o cumprimento das funções sociais especificas da universidade, que são 

ensino, pesquisa e extensão, o artigo 207 define as esferas nas quais a atuação autônoma da 

Universidade se desenvolve. O texto buscaria garantir a autonomia destas instituições, 

preservando, porém, sua inserção nas políticas nacionais e nas referências socioculturais, 

econômicas e políticas da sociedade na qual se insere. Dessa forma, seria garantida em lei a 

autonomia da Universidade num cenário de soberania do Estado (RANIERI, 2006). 
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 O artigo 208 da Constituição estabelece que o acesso ao ensino superior será 

condicionado à capacidade individual e veda a adoção de políticas que impeçam os alunos 

que cumprem os requisitos de ascenderem ao ensino superior. Dado à crescente demanda e às 

restrições das universidades públicas, mantêm-se as condições de incentivo à expansão do 

setor privado e implementa-se em lei a diversificação institucional, com a classificação que 

coloca as universidades como apenas um dos tipos de instituições de ensino superior. 

Recentemente, políticas afirmativas projetam uma possível universalização do sistema, no 

qual todas as pessoas que demonstrarem capacidade poderão ingressar no ensino superior, 

pois o problema do acesso não se referia apenas à existência de vagas, mas ao fato de uma 

parcela da população não tinha condições de manter-se durante o curso. 

 A expansão via setor privado é prevista no artigo 209 que estabelece ser o ensino livre 

à iniciativa privada, desde que cumpra as normas gerais da educação nacional e submeta-se à 

autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. É exatamente nestes mecanismos de 

autorização e de avaliação que o MEC basear-se-á para referendar o processo de expansão 

que privilegiará o setor privado, proliferando assim as instituições privadas, que atingem o 

número de 2.032 em 2007, em comparação com 249 instituições públicas (INEP, 2009). 

 Com os princípios estabelecidos na Constituição, o próximo passo é gestar o debate 

que dará origem a uma nova legislação do ensino superior. Seja por problemas orçamentários 

ou por questões de falta de hegemonia de algum dos grupos, somente em 1995 começa-se o 

processo de reestruturação, que se inicia com a Lei nº 9.131/1995 que se centra na redefinição 

das funções normatizadoras e fiscalizadoras do próprio ministério, revogando diversos 

elementos da Lei nº 5.540/1968. 

 A Lei 9.131/95 é a primeira tentativa do governo federal em redefinir seu papel na 

condução da educação superior, ao revogar aspectos da Lei 5.540/1968 que disciplinavam a 

ação do próprio ministério. Dessa forma, delega ao então Ministério da Educação e do 

Desporto, por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE), em seus artigos 6º e 9º, as 

atribuições de avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino e velar 

pelo cumprimento das leis que o regem, contando, para tal, com a colaboração do Conselho 

Nacional de Educação e da Câmara de Educação Superior (BRASIL, 1995). 

 O CNE possui atribuições de natureza normativa, deliberativa e de assessoramento, 

cabendo-lhe: subsidiar a elaboração e acompanhar o Plano Nacional de Educação; manifestar-
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se sobre questões que abranjam mais de um nível ou modalidade de ensino; assessorar o 

ministério no aperfeiçoamento do sistema de ensino, emitir parecer sobre assuntos da área 

educacional; manter intercâmbio com os sistemas dos Estados e do Distrito Federal; e analisar 

e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional, no que diz 

respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidades de ensino (BRASIL, 1995). 

 A Lei 9.131/95 (BRASIL, 1995) também define, na estrutura do Ministério de 

Educação, em seu artigo 9º, parágrafo 2º, a Câmara de Ensino Superior (CES) com as 

seguintes atribuições: 

a) analisar e emitir parecer sobre os resultados dos processos de avaliação da educação 

superior; 

b) oferecer sugestões para a elaboração do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua 

execução, no âmbito de sua atuação; 

c) deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação e do 

Desporto, para os cursos de graduação; 

d) deliberar sobre os relatórios encaminhados pelo Ministério da Educação e do Desporto 

sobre o reconhecimento de cursos e habilitações oferecidos por instituições de ensino 

superior, assim como sobre autorização prévia daqueles oferecidos por instituições não 

universitárias; 

e) deliberar sobre a autorização, o credenciamento e o recredenciamento periódico de 

instituições de educação superior, inclusive de universidades, com base em relatórios e 

avaliações apresentados pelo Ministério da Educação e do Desporto; 

f) deliberar sobre os estatutos das universidades e o regimento das demais instituições de 

educação superior que fazem parte do sistema federal de ensino; 

g) deliberar sobre os relatórios para reconhecimento periódico de cursos de mestrado e 

doutorado, elaborados pelo Ministério da Educação e do Desporto, com base na avaliação dos 

cursos; 

h) analisar questões relativas à aplicação da legislação referente à educação superior; 

i) assessorar o Ministro de Estado da Educação e do Desporto nos assuntos relativos à 

educação superior (BRASIL, 1995). 
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 No mesmo artigo 9º, parágrafo 3º, da Lei 9.131/95, define-se que as atribuições 

constantes das alíneas “d”, “e” e “f“ poderão ser delegadas, em parte ou no todo, aos Estados 

e ao Distrito Federal. 

 A Lei 9.131/95 pode ser associada à concepção da nova equipe do Ministério da 

Educação, manifesta por Souza (2005), que diagnostica um sistema de educação superior 

ineficiente e uma estrutura de autorização e reconhecimento ultrapassada e controlada por 

interesses oligárquicos. Dessa forma, a Lei procura redefinir atribuições dos órgãos do 

Ministério da Educação na regulação do ensino superior; assim gesta-se o Conselho Nacional 

de Educação (CNE), que passa a ocupar o lugar do Conselho Federal de Educação (CFE). 

Esta Lei pode ser compreendida como de suma importância para o período seguinte, pois a 

gestação de um novo sistema de educação requer discussões no âmbito da estrutura do 

Ministério, o que poderia se tornar mais difícil caso se mantivesse os mesmos fóruns de 

decisão anteriores, muitos deles controlados por grupos de interesses que poderiam contrapor 

mudanças na legislação. Ao reformular sua própria estrutura, o MEC capacita-se para o passo 

seguinte, reformar a estrutura do sistema de educação a partir de uma nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (Lei nº 9.394/1996), a qual tratara especificamente da educação superior 

em seu capítulo IV, artigos nº 43 a nº 57. 

 Nestes artigos são tratadas questões gerais do sistema, desde sua finalidade (art. nº 43) 

até questões específicas como a obrigatoriedade de horas aulas semanais por docente (art. nº 

57). Em relação à natureza jurídica e organização acadêmica pode-se encontrar menção 

específica à universidade, como no artigo 207 da Constituição Federal de 1988 e na Lei 

9.394/96 (LDB), em seus artigos 43 a 56, que trata da educação superior. 

 O primeiro aspecto a ser analisado é o que caracteriza a universidade pública, por ser 

esta o tipo de organização a ser explorada neste trabalho. Assim, o artigo 16 da LDB 

classifica as instituições de ensino superior em públicas e privadas, segundo a sua natureza 

jurídica, e em universidade, centros universitários, faculdades integradas, faculdades e 

institutos ou escolas superiores, segundo sua organização acadêmica. 

 A redação do art. 43 da LDB contempla desde a formação de quadros profissionais até 

contribuições para o desenvolvimento científico, bem como a difusão do conhecimento por 

ações de ensino e de extensão, mantendo o tripé ensino, pesquisa e extensão. 
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 Carneiro (2004) destaca quatro funções essenciais da universidade moderna: I) formar 

profissionais; II) oferecer educação em nível avançado; III) realizar estudos, pesquisas e 

investigação científica, voltados para o desenvolvimento; e IV) funcionar como instituição 

social. Estas funções estariam contempladas no artigo 43 da LDB, que visa “estimular a 

criatividade científica, formar profissionais, agregar conhecimentos para responder aos 

problemas do mundo, cobrindo o universal e o particular, articular o conhecimento (pesquisa, 

ensino e extensão) e, por fim, prestar serviços especializados a comunidade” (CARNEIRO, 

2004, p. 137). 

 Já o inciso VII do artigo 43 incorpora a extensão como forma de inserção da sociedade 

no processo de criação cultural e nos resultados da pesquisa científica. Dessa forma, o artigo 

contempla o ensino, a pesquisa e a extensão ao projeto da educação superior no Brasil. Ocorre 

que este tripé só e possível de ser desenvolvido numa universidade, o que expõe 

incongruências com o processo de diversificação incorporado na legislação do ensino superior 

após 1996. 

 No caso da natureza jurídica tem-se uma série de decretos pós-1996 que tratam do 

assunto. O Decreto 2.306/97, em seu artigo 5º, define as instituições de ensino superior do 

Sistema Federal de Ensino de natureza pública como sendo aquelas “criadas ou incorporadas, 

mantidas e administradas pela União”. Este Decreto foi revogado pelo Decreto 3.860/2001, 

que estabelece em seu artigo 2º que as instituições de ensino superior públicas são aquelas 

“criadas ou incorporadas mantidas pelo poder público”. No caso, incorporam-se as 

instituições mantidas pelas esferas de poder subnacionais, que são os estados e municípios. Já 

o Decreto 5.773/2006, que revoga o Decreto 3.860/2001, volta a regular o Sistema Federal de 

Ensino Superior, ao estabelecer, para sua composição: instituições federais de educação 

superior, instituições de educação superior criadas e mantidas pela iniciativa privada e os 

órgãos federais de educação superior. Neste caso, ao concentrar-se no Sistema Federal, a 

União admite o desenvolvimento de legislação própria nos âmbitos estadual e municipal, 

desde que condizentes com a legislação federal. 

 Quanto à organização acadêmica, a classificação inicial da LDB é mantida no Decreto 

nº 2.306/97. Já no Decreto nº 3.860/2001, utiliza-se de três categorias, mantendo-se as 

universidades e os centros universitários nas duas primeiras e condensando as demais na 

categoria “faculdades integradas, faculdades, institutos ou escolas superiores. A redação para 
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este tipo de instituição foi dada pelo Decreto nº 5.225/2004. Todos estes decretos foram 

revogados pelo Decreto 5.773/2006, que estabelece no artigo 12 a seguinte classificação para 

as instituições de educação superior, de acordo com sua organização e respectivas 

prerrogativas acadêmicas, sendo: faculdades, centros universitários e universidades. Já no 

artigo 13 do mesmo Decreto, estabelece-se que estas instituições deverão ser previamente 

credenciadas pelo Ministérios da Educação, sendo que o credenciamento inicial deve ser feito 

na categoria de faculdade, e somente depois poderá ser requerido credenciamento como 

centro universitário ou universidade. Ou seja, as universidades não mais poderão ser criadas, 

mas alcançarão este status pela transformação de uma das estruturas anteriores. 

 No artigo 45, a LDB estabelece que as instituições de ensino superior tanto podem ser 

de natureza pública quanto privada, com variados graus de abrangência ou especialização. É 

este artigo que estabelece um sistema diferenciado de educação superior no Brasil, e sua 

interpretação tem de ser feita de acordo com o artigo 209, inciso I da Constituição Federal de 

1988. No caso, a terminologia “vários graus de abrangência” será regulamentada pelo Decreto 

nº 2. 306, de 19 de agosto de 1997. 

 A grande inovação do artigo, expresso na regulamentação do Decreto nº 2.306/97, é a 

criação dos centros universitários, que se constituem em “instituições pluricurriculares, com 

uma ou mais área de conhecimento e com um corpo docente predominantemente de 

qualificação acadêmica formal avançada” (CARNEIRO, 2004, p. 142). 

 Esta nova modalidade trará novos reflexos sobre o modelo de universidade, pois 

garante algumas das prerrogativas destas, sem o ônus da pesquisa. Num contexto em que 

procura dotar as instituições de ensino superior de maior eficiência e competitividade, criar 

mecanismos legais que permitam aos Centros Universitários adquirirem autonomia acadêmica 

pode gerar um parâmetro distorcido para avaliar as universidades. No quadro a seguir vê-se 

uma evolução dos centros universitários que praticamente triplicam entre os anos de 1999 e 

2006, em comparação ao número de universidades, que se mantém estável. 

 Quanto à diversificação do ensino superior, os Censos da Educação Superior 

realizados entre os anos de 1996 e 2006 revelam a seguinte distribuição das instituições de 

ensino superior quanto à categoria acadêmica: 
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QUADRO 2.1 -  INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR POR NATUREZA JURÍDICA E 

ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA. 

 Natureza Jurídica Organização Acadêmica 

 Pública Privada Universidades Centros 
Universitários 

Faculdades 

   Pub Priv. Pub Priv. Pub Priv. 

1995 210 684 72 63 10 101 128 520 

1996 211 711 72 64 11 132 128 515 

1997 211 689 77 73 1 90 133 526 

1998 209 764 77 76 0 93 132 595 

1999 192 905 72 83 0 39 120 783 

2000 176 1004 71 85 1 49 104 870 

2001 183 1208 71 85 2 64 110 1059 

2002 195 1442 78 84 3 74 114 1284 

2003 207 1652 79 84 3 78 125 1490 

2004 224 1789 83 86 3 104 138 1599 

2005 231 1934 90 86 3 111 138 1737 

2006 248 2022 92 86 4 115 152 1821 

2007 249 2032 96 87 4 116 149 1829 

2008 236 2016 97 86 5 119 134 1811 

2009 245 2069 186 127 1966 
FONTE: Censo da Educação Superior, INEP/MEC 

* Utiliza-se classificação em vigência, enunciada no art. 12 do decreto 5.773/2006. Os dados de 1995 até 1998 
agrupam Centros Universitários e Faculdades Integradas. Para os demais anos, as colunas Faculdades agrupam 
todos os demais tipos de estabelecimentos, incluindo institutos, faculdades integradas e isoladas, escolas e 
centros e faculdades de tecnologia. Para o ano de 2009, estava disponível apenas o resumo técnico, não sendo 
possível detalhar a organização acadêmica das IES segundo a natureza jurídica. 

 

 A diferenciação levanta uma grande polêmica na configuração do ensino superior 

brasileiro ao contemplar instituições de ensino superior não universitária, pois a legislação 

federal assume que a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão não pode ser 

ofertada a todos. Como somente uma universidade é legalmente obrigada a cumprir todas as 

funções propostas para o ensino superior brasileiro, fica claro o contraste com o estabelecido 

tanto na Constituição de 1988 quanto na LDB. A incorporação na legislação educacional 

brasileira após 1996 do princípio da diferenciação institucional preconizada pelo Banco 

Mundial (1994) – ressaltando-se que a educação superior no Brasil caracterizou-se pelo 
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predomínio de instituições isoladas, mesmo quando a universidade foi estabelecida como tipo 

de instituição padrão -, inaugura um novo ciclo de expansão de matrículas no ensino superior 

calcado na expansão de instituições não universitárias. 

 Com a proliferação de instituições, incentiva-se a oferta dos mesmos cursos, 

fortalecendo as críticas acerca da expansão do ensino superior por parte dos que argumentam 

a falta de mercado de trabalho para esses profissionais. Dessa forma, os cursos relacionados 

às profissões tradicionais continuam a ser ofertados em quantidades cada vez maiores. A 

inovação que a LDB traz são os cursos sequenciais, modalidade de curso que é contemplada 

no artigo 44 da LDB e visa às demandas emergentes e contextualizadas do mercado de 

trabalho, seguindo os princípios de democratização, flexibilização e diversificação de oferta 

de programas educacionais. Os cursos foram regulamentados pelo Parecer CES/CNE 672/98, 

transformado na Resolução nº 1, de 27 de janeiro de 1999. 

 

[…] estes cursos se põem na perspectiva da flexibilização do ensino superior 
à medida que representam uma forma de inovação como resposta à pressão 
da demanda por ensino pós-médio e superior, originárias de setores sócio-
econômicos diferenciados. Os cursos seqüenciais foram concebidos para a 
oferta de formação direta para o trabalho (CARNEIRO, 2004, p. 140). 

 

 Tais cursos sofrem grande resistência nos meios universitários e após grande 

expansão, principalmente nas instituições privadas, começaram a perder espaço para os cursos 

tecnológicos, com proposta semelhante, mas desfrutando de status de curso de graduação. 

 Outras questões que permeiam a legislação educacional após a constituição de 1988 

são a autonomia e a descentralização do sistema. Estas questões interferem diretamente na 

configuração das instituições de ensino. Um avanço que se percebe é a tendência da legislação 

federal de focar mais na determinação de princípios, deixando questões mais operacionais 

para as próprias instituições. Também gesta-se um processo de descentralização, em que 

estados e municípios assumem maior autonomia na regulamentação de suas instituições. 

 Nos artigos 53 e 54, a LDB expõe os princípios que orientarão a autonomia 

universitária, sendo que o último artigo refere-se especificamente às instituições mantidas 

pelo poder público. 
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Art. 53. No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, 
sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições: 
        I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de 
educação superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da 
União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino; 
(Regulamento) 
        II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as 
diretrizes gerais pertinentes; 
        III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividades de extensão; 
        IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional 
e as exigências do seu meio; 
        V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância 
com as normas gerais atinentes; 
        VI - conferir graus, diplomas e outros títulos; 
        VII - firmar contratos, acordos e convênios; 
       VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos 
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar 
rendimentos conforme dispositivos institucionais; 
        IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato 
de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos; 
        X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação 
financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. 
        Parágrafo único. Para garantir a autonomia didático-científica das 
universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa decidir, 
dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre: 
        I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos; 
        II - ampliação e diminuição de vagas; 
        III - elaboração da programação dos cursos; 
        IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão; 
        V - contratação e dispensa de professores; 
        VI - planos de carreira docente (BRASIL, 1996). 

 

 Romano (2006) identifica na LDB um novo padrão norteador, procurando disciplinar 

as atribuições da educação tanto entre as esferas de governo quanto nos eixos formativos, 

estimulando a margem sob as quais as instituições de ensino podem desenvolver-se. 

 

Permite um novo padrão de articulação entre a União e os Estados e entre 
estes e a esfera privada, como se verifica pela ampliação do grau de atuação 
autônoma dos sistemas e das instituições de ensino, insistindo na idéia de 
controle de resultados (ROMANO, 2006, p.144). 

Os principais eixos que orientam esta articulação são o da descentralização 
(expressa na discriminação de competências das unidades e dos sistemas de 
ensino); e o de estimulo à inovação (expresso pela margem de liberdade de 
processos que concede aos sistemas e às instituições de ensino (ROMANO, 
2006, p. 145) 
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 Na prática, a necessidade de manter currículos mínimos que possam ser reconhecidos 

em todo o país e a impossibilidade de uma legislação municipal ou estadual contrapor-se a 

uma federal faz com que os sistemas municipais e federais continuem seguindo a legislação 

federal, especialmente quando esta continua a disciplinar questões pertinentes à gestão 

administrativa e financeira, ao invés de estabelecer princípios gerais. Neste aspecto, é 

pertinente levantar a diferenciação entre autonomia e soberania. Segundo Ranieri (2006), a 

universidade é autônoma, o Estado é soberano. 

 A autonomia universitária já havia sido estabelecida em legislações anteriores, embora 

nem sempre com a abrangência da Constituição de 1988. A Lei nº 4.024/61, a primeira LDB, 

estabeleceu no artigo 80, que as universidades teriam autonomia didática, administrativa, 

financeira e disciplinar. Mesmo com a garantia legal destes requisitos, o Estado permaneceu 

com a tarefa de regular o ensino superior brasileiro. 

 Outro instrumento de controle determinado na LDB é a criação de um sistema de 

autorização e reconhecimento que, na prática, alinha-se com as diretrizes da nova gestão 

pública ao eximir-se da coordenação do processo para centrar-se nas fases iniciais e finais, 

gestando um sistema de controle por resultados. Esse sistema estabelece também a 

necessidade de renovação periódica, tanto dos reconhecimentos de curso quanto o 

recredenciamento de instituições. 

 Destaca-se também uma série de artigos prescritos na LDB que impactam diretamente 

nas estruturas e nos processos da universidade, mesmo quando no discurso, tal legislação 

propaga-se como flexibilizadora. Assim, pode-se citar o artigo 52 da LDB, que estabelece um 

mínimo de um terço de mestres e doutores para a configuração de universidades, as 

exigências de enquadramento das IES como centros universitários, a fim de se comprovar o 

significado de “qualificação acadêmica formal avançada”. A regulamentação posterior será 

feita pelo Decreto nº 3860/2001, Decreto nº 5.225/2004 e Decreto nº 5.773/2006. 

 Questões referentes ao funcionamento do ensino superior também são abordadas na 

LDB, como a duração do ano letivo (art. 47), emissão de diplomas (art. 48), transferência de 

alunos (art. 49). 

 No artigo 50, a LDB trata da matrícula para alunos não regulares em disciplinas que 

não tiverem todas suas vagas preenchidas. Carneiro (2004) destaca esse artigo como 

importante medida de democratização, pois flexibiliza o ensino, ao permitir que alunos que 
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não estejam matriculados em um curso possam usufruir das discussões acadêmicas, 

aproximando a universidade da comunidade. Também destaca o artigo 51, que estipula que as 

normas de acesso ao ensino superior devem considerar as diretrizes que orientam o ensino 

médio, de forma a melhorar a articulação entre estes níveis. Embora as questões apresentadas 

em lei representem apenas critérios mínimos, os quais não impedem a universidade de 

desenvolver estratégias próprias, chama a atenção dedicar espaço numa lei geral para questões 

muito específicas. 

 Também destaca-se o processo de avaliação periódica, do qual se destaca o Exame 

Nacional de Cursos (Provão), criado pelo Decreto Federal nº 2.026/97. Posteriormente, a Lei 

n° 10.861, de 14 de abril de 2004 institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), em substituição ao provão, o qual é formado por três componentes 

principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Com 

esses instrumentos de avaliação, o governo modifica seu instrumento de controle das 

universidades, passando de um controle pelos insumos para um controle por resultados. Isso 

vai contrastar com os requisitos estruturais da universidade, pois o controle de processo ou 

por resultados é característica de burocracias mecanizadas. No caso das universidades, 

enquanto burocracias profissionais, concentra-se nas habilidades dos especialistas. 

 Na sequência, a LDB passa a dedicar sua atenção às universidades, englobando tanto 

as instituições organizadas sob esta forma e direcionando algumas normas especificamente 

para as universidades públicas. Isto ocorre nos artigos de nº 52 ao 57, que estabelecem o 

ordenamento das instituições universitárias, balizando a legislação posterior. Nestes artigos 

está concentrada grande parte do debate sobre reforma universitária, pois a pretensão de 

adotar um mesmo marco regulatório para universidades públicas e privadas gera intenso 

debate e disputa política, como ressaltado por Nunes (2007), ao questionar a imposição a 

instituições privadas de concepções direcionadas a instituições públicas. 

 O artigo 52 da LDB estabelece a definição do que sejam universidades, conforme 

reproduz-se abaixo: 

 

Art. 52 As universidades são instituições pluricurriculares de formação dos 
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de 
domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam por: 

I - produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
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temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional; 

II - um terço do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de 
mestrado e doutorado; 

III - um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 

Parágrafo único. É facultada a criação de universidades especializadas por 
campo de saber (BRASIL, 1996). 

 

 Comentando o referido artigo, Carneiro (2004, p. 150) expõe as funções deste tipo de 

instituição. 

 

Em sendo instituições pluridisciplinares, as universidades têm o dever de 
organizar o conhecimento sob eixos estruturantes que envolvem: i) a 
estrutura das diversas áreas do conhecimento (Humanas, Biomédicas, Exatas 
e Tecnológicas); ii) vínculo entre o domínio de conhecimento e o respectivo 
processo de aquisição; iii) identificação do conteúdo globalizante de cada 
sub-área do conhecimento (Cursos), incluindo o saber específico e as 
metodologias que vão determinar a trajetória a ser palmilhada para a 
assimilação deste saber; iv) a captação da estrutura das disciplinas, 
lembrando que cada disciplina “constitui uma singular projeção do 
conhecimento científico no plano da assimilação e tem suas regularidades 
determináveis pelos fins do ensino (...) Portanto, a pluridisciplinaridade deve 
ser entendida como um universo diversificado de disciplinas, sem que isto 
signifique uma fragmentação, uma dispersão de saberes(...). Assim, a 
universidade é uma instituição pluridisciplinar porque trabalha com 
processos disciplinares. 

 

 Além da discussão sobre o que significa instituição pluridisciplinar, Carneiro (2004) 

ressalta que as universidades devam ter “produção intelectual institucionalizada”, entendida 

como uma produção permanente, seguindo um ritmo próprio organizada em calendário 

adequado aos limites determinados pela própria instituição. Essa produção também será 

analisada não só pela relevância científica, como por sua importância social, seja em que 

esfera for. Para esta tarefa, requer-se a existência de um quadro docente de elevada 

qualificação, o que os incisos II e III do artigo 52 estabelecem como sendo um mínimo de um 

terço do corpo docente com titulação de mestrado e doutorado, e em regime de tempo 

integral. 

 Em relação ao financiamento dos estabelecimentos de ensino público, tem-se a 

vinculação de percentual da arrecadação das esferas federal, estadual e municipal a ser 
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destinada à educação (art. 212) e a possibilidade, prevista no artigo 213, de destinação de 

recursos públicos para instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas que não 

tenham finalidade lucrativa, apliquem seus excedentes financeiros em educação e, em caso de 

encerramento de suas atividades, destinem seu patrimônio a outros estabelecimentos 

educacionais de mesma natureza ou ao poder público. 

 Os artigos 55 a 57 da LDB complementam o ordenamento das universidades do setor 

público. No caso do artigo 56, estabelece a obrigação da União prover os recursos suficientes 

para a manutenção e o desenvolvimento das instituições por ela mantidas. No caso das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), o Projeto de Lei nº 7.200/2006, em 

tramitação na Câmara dos Deputados, apresenta a proposta de se destinarem às instituições 

federais de ensino superior vinculadas ao Ministério da Educação recursos equivalentes a pelo 

menos setenta e cinco por cento da receita constitucionalmente vinculada à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. No caso das IES mantidas por poderes estaduais, as 

reivindicações são para estabelecer percentuais sobre a arrecadação para repasse às 

instituições, algo ainda não implementado na maioria dos estados. 

 Após a publicação da LDB, gestou-se uma série de leis, decretos e portarias 

disciplinando aspectos específicos da educação superior ou regulamentando os artigos da 

LDB. Atualmente, está em vigência o Decreto 5.773/2006, que trata das funções de regulação, 

supervisão e avaliação das instituições de educação superior. 

 Com o Decreto 5.773/2006, tem-se uma nova configuração em sua estrutura, 

definindo-se, em relação ao ensino superior, que o ministério desenvolve as funções por meio 

das seguintes secretarias: a Secretaria de Educação Superior, a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica e a Secretaria de Educação a Distância. Ressalte-se que as três 

secretarias abarcam cursos de nível superior, e não apenas a primeira. Este é um indício de 

que está se adotando uma flexibilização na estrutura do sistema de educação superior. Embora 

consistam de modalidades diferentes, os tipos de cursos regulados por cada uma das 

secretarias possuem especificidades próprias, que podem ter orientado o Ministério a criar 

estas novas secretarias, ao invés de concentrá-las todas sob a responsabilidade de uma única 

estrutura referente a todo o ensino superior. 

 Outra avaliação pertinente sobre a universidade é aquela que contempla uma gestão 

democrática. Embora o modelo de gestão seja tratado no capítulo seguinte, é interessante 
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ressaltar que este aspecto é colocado em lei. O princípio da gestão democrática é previsto no 

inciso VI, do artigo 206 da Constituição Federal, e o artigo 56 da LDB estabelece o princípio 

da gestão democrática nas instituições, implementado pela adoção do sistema colegiado, o 

qual contempla a participação de segmentos da comunidade institucional, local e regional, 

reservando, porém, 70% das vagas em cada colegiado ou comissão para os docentes, seja para 

elaboração e modificações estatutárias e regimentais ou para a escolha dos dirigentes. 

 Uma definição excessivamente detalhada de universidade em lei, bem como das 

funções que desempenha, é criticada por engessar as instituições, impondo critérios de 

funcionamento uniformes para instituições de natureza diferente que, ou são muito baixos ou 

terminam por não serem aplicados (NUNES, 2007). 

 No caso do artigo 56 da LDB, a gestão colegiada das universidades não é consenso 

entre os pesquisadores e, tampouco, um padrão universal nas universidades de outros países. 

Nunes (2007) defende que este tipo de gestão é ineficiente e não é essencial para uma efetiva 

autonomia das universidades. 

 Já o artigo 57 da LDB, que estabelece o mínimo de 8 horas semanais de aula para os 

professores das instituições públicas de educação superior, representa um exemplo da 

ingerência do poder central na dinâmica interna das instituições. Este artigo, bem como 

regulamentações posteriores, retira da universidade o poder de definir sua dinâmica interna de 

funcionamento, pois cria restrições para a alocação de pessoal em projetos institucionais. 

 É pertinente ainda citar o projeto de Lei 7.200/2006 que pretende regulamentar o 

ensino superior brasileiro. Tal projeto não foi discutido aqui por ainda não ter sido 

implementado, mas suas propostas estão sendo alvo de decretos, o que na prática significa 

uma reforma no ensino superior, a exemplo da legislação analisada a seguir.  

 

 

3.2.2  Educação a Distância, Inovação e Reuni – pressões para flexibilizar e inovar nas 

estruturas das universidades públicas brasileiras 

 Como o trabalho centra-se na investigação de mudanças estruturais que incorporam as 

políticas de flexibilidade e inovação à organização universitária, selecionaram-se três 

experiências para verificar este processo. Foram selecionadas porque contam regulamentação 
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própria e que, por já terem sido implementadas, embora em etapa inicial, permitem analisar 

seus efeitos empiricamente. As políticas são: implementação de cursos de educação a 

distância (EAD), disciplinamento do esforço inovador nas Instituições de Pesquisa, 

materializadas nos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) e o esforço por melhoria de 

eficiência na estrutura atual propiciado pelo Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (REUNI). 

 Os instrumentos utilizados na análise das políticas abordarão os aspectos de 

flexibilidade e inovação, construídos a partir da legislação a ser analisada na sequência, 

focando nas ações gerenciais e modificações de processos e estruturas que estejam afetando a 

configuração mediante a qual a universidade desempenha suas atuais funções ou incorpora 

outras.  

 A educação a distância (EAD) representa uma diversificação no modo de oferta do 

ensino, porém, com a pretensão de  manter  equivalência curricular e padrões de qualidade 

semelhantes ao ensino presencial. O desafio é  implementar a EAD em termos de processos e 

estruturas virtuais que  se harmonizem com uma modalidade de ensino ofertada em estruturas 

preparadas para disponibilização presencial do processo de aprendizagem.  

 No caso da inovação, a publicação de leis específicas redireciona os processos internos 

de pesquisa e desenvolvimento (P & D) nas universidades, colocando os pesquisadores em 

um novo contexto na estrutura da universidade, uma vez que as tarefas atribuídas a esta 

exigem um esforço de coordenação mais centralizado, com vistas não apenas a regular melhor 

o tipo de pesquisa feita, mas também propiciar que a instituição usufrua de possíveis 

benefícios (ex.: patentes e licenciamentos). 

 Por fim, analisa-se o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni) que materializa as pretensões de incremento da eficiência nas 

estruturas da universidade. Tal programa vincula a racionalização no uso de recursos com a 

promessa de apoio à expansão das instituições, destacando-se que a adesão ao programa é 

opcional e as próprias instituições deveriam definir os seus planos e as suas estratégias.  

 As três experiências apresentam características interessantes para análise da estrutura 

das universidades pois, enquanto a EAD é coordenada de forma centralizada pelo MEC, 

buscando harmonizar os cursos ofertados pelos conveniados da Universidade do Brasil 

(UAB), a legislação sobre inovação impõe a criação de um núcleo de Inovação Tecnológica 
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(NIT), deixando a cargo da instituição a sua configuração específica. De qualquer forma, são 

duas políticas que acentuam a centralização das decisões, embora permitam que a 

implementação seja definida por cada instituição. No caso do Reuni, a ideia de propor apenas 

metas gerais, delegando às próprias universidades a definição de programas e estratégias de 

implementação remete a uma aparente prática de descentralização. Estas questões estimulam 

a discussão sobre a organização da universidade, do ponto de vista estrutural e dos processos 

que a permeiam. 

 A seguir, relaciona-se a legislação em vigor que atualmente orienta a organização 

dessas políticas na universidade. 

1. Educação a Distância (EAD) - Decreto nº. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 

regulamenta o art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB); Decreto nº 5.773, 

de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e sequenciais 

no sistema federal de ensino; e o Decreto nº 6.303, de 12 de dezembro de 2007, altera 

dispositivos dos Decretos nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, e nº 5.773, de 9 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício 

das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. 

2. Lei de Inovação – Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras 

providências. No caso, embora existam outros dispositivos legais que regulam e afetam o 

processo de inovação nas universidades, considera-se essa lei como o instrumento básico por 

estar nela a obrigação das universidades de criarem o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), 

o que implica na imposição de modificações na estrutura da universidade. Destaca-se também 

o Decreto nº 5.563, de 11 de outubro de 2005, que regulamenta a Lei nº 10.173/2004 e o 

capítulo III da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, denominada Lei do Bem, onde se 

abordam incentivos à inovação tecnológica. 

3. REUNI – Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que institui o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. 
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 Ressalte-se que a utilização da legislação citada deve-se à sua vigência atual, motivo 

pelo qual centra-se nesta análise das políticas discutidas a seguir. A legislação educacional 

após 1996 é resultante de uma série de instrumentos normativos que foram sucessivamente 

modificados. Apesar de serem citados em diversas partes do texto, são utilizados apenas para 

contextualizar a discussão, pois o seu detalhamento se afastaria muito do objetivo do presente 

trabalho que é a análise de mudanças na estrutura organizacional provocadas pelas políticas já 

mencionadas. 

 

3.2.2.1  Educação a Distância (EAD) 

 

 Embora seja tratada como uma novidade neste trabalho, a educação a distância em si é 

bastante antiga, abrangendo diversos mecanismos utilizados para o seu desenvolvimento. 

Nunes (2009) expõe uma experiência de ensino a distância na cidade de Boston em 1728 

mediante lições encartadas em jornal. O mesmo mecanismo é identificado por Alves (2009) 

no Brasil em fins do século XIX e também com a utilização de rádio em 1923 com a Rádio 

Sociedade do Rio de janeiro. 

 O que se destaca aqui é a sua incorporação ao sistema de educação superior brasileiro, 

não apenas integrando a legislação educacional, mas difundindo-se nas instituições como 

mais uma modalidade de oferta de cursos superiores e também pelas mudanças estruturais que 

provoca ao incorporar os elementos da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) de 

forma mais extensiva. A análise da EAD será discutida não por seus méritos ou deméritos em 

si, mas pela constatação de que foi incorporada tanto pela política educacional quanto pelas 

instituições, produzindo impactos organizacionais. Constituída como objeto de análise, o que 

interessa é identificar o processo pelo qual as universidades públicas estão incorporando esta 

nova modalidade e como se dá a sua integração à estrutura da universidade. 

 Giusta (2003) situa o reconhecimento oficial da educação a distância pelo Estado 

brasileiro no ano de 1994, quando da criação da Secretaria de Educação a Distância. O artigo 

80 da LDB (1996) delega ao poder público o desenvolvimento e a veiculação de programas 

de ensino a distância, descritos em seus incisos, os quais deveriam ser: 
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§1º - organizada com abertura e regimes especiais a ser ofertada por 
instituições especificamente credenciadas pela União. 
§2º - regulamentada pela União quanto aos requisitos para realização de 
exames e registro de diplomas. 
§3º - Estabelecimento de normas para produção, controle e avaliação de 
programas de educação a distância e a autorização para sua implementação 
aos sistemas de ensino. 
§4º - Estabelecimento de tratamento diferenciado à EAD por meio de canais 
de comunicação com finalidades exclusivamente educativos e com custos de 
transmissão reduzidos. 

 

 Este artigo foi regulamentado pelo Decreto 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, o qual 

conceitua, em seu artigo 1º, a educação a distância como “uma forma de ensino que 

possibilite a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente 

organizados, apresentado em diferentes aspectos de informação, utilizados isoladamente ou 

combinados e veiculados pelos diversos meios de comunicação” (BRASIL, 1998). 

 Em sequência ao artigo 80 da LDB e do Decreto 2.494/98 segue-se uma série de 

regulamentações como a Portaria nº 301/98 que trata da normatização dos procedimentos de 

credenciamento das instituições para oferta de cursos de graduação e educação profissional a 

distância; o Decreto nº 2.561/98, que altera dispositivos do Decreto 2.494/98. Como 

mecanismo de estímulo à educação a distância, também pode-se citar a Portaria nº 253/2001, 

que permite a inserção de disciplinas, integralmente ou em parte, que utilizem métodos não 

presenciais na organização pedagógica e curricular de cursos reconhecidos. 

 Posteriormente, a educação passa a ser regulamentada pelos Decretos nº 5.622/2005; 

nº 5.773/2006 e nº 6.303/ 2007, os quais estabelecem as diretrizes atualmente em vigor para o 

desenvolvimento do sistema de educação a distância, contemplando as universidades federais 

que precisam conveniar-se à Universidade Aberta do Brasil (UAB) para oferta de cursos. 

 No Decreto N 5.622/2005, tem-se uma conceituação de educação a distância mais 

objetiva - embora não antagônica da que a exposta no decreto 2.494/98 – onde é abordada 

como uma “modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos 

de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 

comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares 

ou tempos diversos”. No caso, como já ressaltado, a grande inovação nesta nova perspectiva 

de ensino a distância é o fato de se basear no uso de tecnologia da informação, mas tornar 

obrigatória a realização de encontros presenciais para: I - avaliações de estudantes; II - 
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estágios obrigatórios, quando prevista na legislação pertinente; III - defesa de trabalhos de 

conclusão de curso, quando previstos na legislação pertinente; e IV - atividades relacionadas a 

laboratórios de ensino, quando for o caso. 

 O referido Decreto também exige, em seu artigo 3º, que os cursos a distância devam 

ser criados e organizados de forma a permitir intercambialidade com os cursos presenciais, 

adotando a mesma carga horária e permitindo transferências e aproveitamento de estudos. O 

artigo 13, que detalha o conteúdo dos projetos político-pedagógicos, estabelece que estes 

devem obedecer às diretrizes curriculares nacionais. Além disso, requer a explicitação dos 

currículos, número de vagas e sistema de avaliação, descrevendo ainda as atividades 

presenciais obrigatórias. A conservação de procedimentos e formas de estruturação 

curriculares garantem a intercambialidade entre as diferentes modalidades, tornando possível 

perseguir objetivos de qualidade similares, ao mesmo tempo em que detalha procedimentos 

que são próprios da educação a distância. 

 Porém, percebem-se especificidades quanto à organização institucional, como é o caso 

da necessidade de credenciamento específico da universidade para oferta de cursos na 

modalidade educação a distância. Neste caso, a autonomia da universidade não se aplicaria 

para a oferta de um curso já existente numa modalidade presencial para a modalidade a 

distância. Como o Ministério da Educação estipula o processo de credenciamento separado, a 

universidade federal poderia ver-se sem os recursos necessários para manutenção de cursos e 

sem o reconhecimento destes. As instituições podem celebrar convênios para oferta de cursos, 

desde que autorizados pelo MEC, o que amplia o seu alcance, mas diminui a autonomia da 

instituição. Neste caso, a liberdade das universidades em definirem seu modelo gerencial 

sofre restrição, tanto por parte do próprio MEC, quanto pelos compromissos firmados com 

outras instituições sobre o gerenciamento dos cursos ofertados em convênio. 

 No caso do credenciamento de instituições para oferta de cursos e programas na 

modalidade a distância, caberia ao Ministério da Educação (MEC) credenciar os cursos  de 

educação superior. Segundo o artigo 12 do Decreto 5.622/2005, o pedido de credenciamento 

da instituição de ensino superior deve ser formalizado junto ao órgão responsável, no caso a 

Secretaria de Educação a Distância do MEC, e cumprir os seguintes requisitos: 

 

I - habilitação jurídica, regularidade fiscal e capacidade econômico-
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financeira, conforme dispõe a legislação em vigor; 
II - histórico de funcionamento da instituição de ensino, quando for o caso; 
…....................... 
IV - plano de desenvolvimento institucional, para as instituições de educação 
superior, que contemple a oferta de cursos e programas a distância; 
V - estatuto da universidade ou centro universitário, ou regimento da 
instituição isolada de educação superior; 
VI - projeto pedagógico para os cursos e programas que serão ofertados na 
modalidade a distância; 
VII - garantia de corpo técnico e administrativo qualificado; 
VIII - apresentar corpo docente com as qualificações exigidas na legislação 
em vigor e, preferencialmente, com formação para o trabalho com educação 
a distância; 
IX - apresentar, quando for o caso, os termos de convênios e de acordos de 
cooperação celebrados entre instituições brasileiras e suas co-signatárias 
estrangeiras, para oferta de cursos ou programas a distância; 
X - descrição detalhada dos serviços de suporte e infra-estrutura adequados à 
realização do projeto pedagógico, relativamente a: 
a) instalações físicas e infra-estrutura tecnológica de suporte e atendimento 
remoto aos estudantes e professores; 
b) laboratórios científicos, quando for o caso; 
c) pólos de educação a distância, entendidos como unidades operativas, no 
País ou no exterior, que poderão ser organizados em conjunto com outras 
instituições, para a execução descentralizada de funções pedagógico-
administrativas do curso, quando for o caso; 
d) bibliotecas adequadas, inclusive com acervo eletrônico remoto e acesso 
por meio de redes de comunicação e sistemas de informação, com regime de 
funcionamento e atendimento adequados aos estudantes de educação a 
distância. 

 

 Ressalte-se que muitas dessas exigências já constam dos requisitos de regularização 

das instituições que já operam em outras modalidades de ensino, sendo que o próprio artigo, 

em seu parágrafo segundo, dispensa os requisitos do inciso I para instituições já regularizadas. 

 No caso do credenciamento das IES para ministrar cursos à distância, tem-se a 

requisição de prazos de validade e para implementação dos cursos no artigo 14 e a exigência 

de que sejam considerados os resultados do sistema de avaliação do ensino superior, o qual é 

definido pelo artigo 16 como sendo os definidos pela Lei nº 10.861/2004 (SINAES). Já o 

artigo 15 estabelece o seguinte: 

 

O ato de credenciamento de instituições para oferta de cursos ou programas 
a distância definirá a abrangência de sua atuação no território nacional, a 
partir da capacidade institucional para oferta de cursos ou programas, 
considerando as normas dos respectivos sistemas de ensino. 
§ 1o A solicitação de ampliação da área de abrangência da instituição 
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credenciada para oferta de cursos superiores a distância deverá ser feita ao 
órgão responsável do Ministério da Educação. 
§ 2o As manifestações emitidas sobre credenciamento e renovação de 
credenciamento de que trata este artigo são passíveis de recurso ao órgão 
normativo do respectivo sistema de ensino. 

 

 Esta é uma das grandes diferenças desta modalidade em relação à oferta do ensino 

presencial. Como seu propósito é levar a oferta de cursos superiores para municípios onde 

esta modalidade é ausente, o sistema de abertura de polos permite a universidade expandir-se 

por todo o estado e, inclusive, pelo país, com a possibilidade de firmar convênios com outras 

instituições. Isso representa uma diferença quanto às instituições que ofertam o ensino 

superior na modalidade presencial na medida que estas possuem autonomia para  abrir 

campus em municípios diversos da abrangência geográfica especificada no ato de 

credenciamento, porém na condição de que se localizem no mesmo estado da federação, 

conforme redação do artigo 15, do Decreto nº 5.773/2007. 

 A possibilidade de expandir-se, mediante convênio, para uma área de abrangência fora 

do Estado onde possui sede provém do artigo 26, do Decreto nº 5.773/2007, que diz: “As 

instituições credenciadas para oferta de cursos e programas a distância poderão estabelecer 

vínculos para fazê-lo em bases territoriais múltiplas, mediante a formação de consórcios, 

parcerias, celebração de convênios, acordos, contratos ou outros instrumentos similares [...]”. 

 Estes convênios poderão ser feitos desde que a instituição comprove, após avaliação 

de especialistas nomeados pelo MEC, de que as instituições vinculadas podem realizar as 

atividades específicas que lhes forem atribuídas no projeto de educação a distância; de que a 

parceria tenha previsão em seu plano de desenvolvimento institucional; e que os convênios 

prevejam as responsabilidades das partes quanto a: implantação de polos de educação a 

distância, quando for o caso; seleção e capacitação dos professores e tutores; matrícula, 

formação, acompanhamento e avaliação dos estudantes; emissão e registro dos 

correspondentes diplomas ou certificados. 

 O artigo 20 estabelece que “as instituições que detêm prerrogativa de autonomia 

universitária credenciadas para oferta de educação superior a distância poderão criar, 

organizar e extinguir cursos ou programas de educação superior nessa modalidade, conforme 

disposto no inciso I do art. 53 da Lei nº 9.394 de 1996”. No caso, o parágrafo 1º limita a 

oferta de cursos aos limites de abrangência definidos no ato de credenciamento da instituição, 
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porém não especifica o município sede. Outra condição a se destacar no artigo 20 é a 

estipulada no parágrafo 3º de que a instituição deve observar sua capacidade institucional, 

tecnológica e operacional quando da definição do número de vagas. Na prática, a autonomia 

termina por ser tolhida quando se exige o credenciamento da instituição para cada modalidade 

que pretender ofertar, presencial e a distância, bem como questões operacionais também 

atuam como limitadoras, como a implementação e manutenção de polos geograficamente 

dispersos mas que mantenham os requisitos legais de qualidade. 

 No caso do reconhecimento, ou renovação do curso, deve seguir a legislação em vigor 

(art. 22).  

 O capítulo V define as condições para a oferta de cursos de pós-graduação a distância, 

sendo que no artigo 24, define-se que os cursos de especialização devem ser ofertados por 

instituições credenciadas e obedecer, além do disposto no próprio Decreto 5.622/2005, à 

legislação vigente quanto à titulação do corpo docente e a realização presencial dos exames e 

a apresentação do trabalho de conclusão de curso. Já para o caso da pós-graduação stricto 

sensu, o artigo 25 estabelece que os cursos devem estar sujeitos às exigências de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento previstas na legislação específica, que no 

caso brasileiro é de responsabilidade da Capes. 

 A seguir, expõe-se a regulamentação específica da educação a distância que consta do 

Decreto 5.773/2006 e as alterações implementadas pelo Decreto nº 6.303/2007. 

No caso do Decreto 5.773/2006, que trata da regulação, supervisão, e avaliação da 

educação superior e cursos de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino, 

estabelece as diretrizes que impactam na organização tanto das universidades federais quanto 

ao ensino a distância. No seu artigo 5º, estabelece a competência de cada secretaria do MEC, 

sendo que, no parágrafo 4º, definem-se as competências da Secretaria de Ensino a Distância 

como sendo as seguintes: 

 

I - exarar parecer sobre os pedidos de credenciamento e recredenciamento de 
instituições específico para oferta de educação superior a distância, no que se 
refere às tecnologias e processos próprios da educação a distância; 
II - exarar parecer sobre os pedidos de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos de educação a distância, no que se 
refere às tecnologias e processos próprios da educação a distância; 
III - propor ao CNE, compartilhadamente com a Secretaria de Educação 
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Superior e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, diretrizes 
para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de avaliação para 
credenciamento de instituições específico para oferta de educação superior a 
distância; 
IV - estabelecer diretrizes, compartilhadamente com a Secretaria de 
Educação Superior e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 
para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de  avaliação para 
autorização de cursos superiores a distância; e 
V - exercer, compartilhadamente com a Secretaria de Educação Superior e a 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a supervisão dos cursos 
de graduação e seqüenciais a distância, no que se refere a sua área de atuação 
(BRASIL, 2006). 

 

 O capítulo V do Decreto 5773/2006 trata do credenciamento específico para oferta de 

educação a distância. O artigo 26 estabelece credenciamento específico, o que significa que 

essas instituições, mesmo as universidades, precisam de um novo credenciamento para 

atuarem nesta modalidade de ensino.  

 A Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi criada em 2005 com a intenção de 

capacitar os professores da educação básica, tendo sido ampliado para propiciar formação 

superior em regiões onde não existam unidades presenciais de instituições de educação 

superior. A proposta é articular as instituições de ensino existentes para ofertar ensino 

superior público de qualidade nos municípios brasileiros que não possuem educação superior 

ou cuja oferta pelas instituições existentes seja insuficiente. Identificaram-se 45 universidades 

públicas federais participantes da UAB no mês de maio de 2009, de um total de 55 

universidades federais identificada no Censo da Educação Superior de 2007. No referido site, 

mostra-se a obrigatoriedade dessas instituições requererem ao Ministério da Educação 

autorização para o funcionamento de cursos a distância, bem como de seu recredenciamento, 

cabendo ao MEC/CAPES/UAB a seleção dos cursos que serão ofertados. 

 Além dessas normas específicas, outros artigos do Decreto 5.773/2006 dirigem-se às 

instituições de ensino superior como um todo, contemplando também a educação a distância. 

 O Decreto 6.303/2007 modifica alguns dispositivos dos Decretos 5.622/2005 e 

5.773/2006, em aspectos pertinentes à educação a distância. Em seu artigo 1º, tem-se a 

alteração dos artigos 10, 12, 14, 15 e 25 do Decreto nº 5.622/2005, exposto acima. O artigo 10 

e seus parágrafos 1º e 2º passam a ter uma redação que torna mais claros os requisitos sobre a 

abrangência de atuação da instituição que ofertar cursos na modalidade a distância. Neste 

caso, obriga-se que as atividades presenciais sejam realizadas na sede da instituição acrescida 
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dos endereços dos pólos de apoio presencial, os quais sofrerão avaliação in loco. Estipula-se 

também que a instituição pode requerer a ampliação da abrangência de sua atuação por 

aditamento ao ato de credenciamento, anexando documentos que comprovem a existência de 

estrutura física e recursos humanos necessários e adequados ao funcionamento dos polos. No 

caso do parágrafo 5º, estabelece uma situação onde instituições nacionais poderiam atuar em 

outros países, porém mantendo o reconhecimento e a avaliação por órgãos brasileiros.  

 A nova redação do artigo 12 busca deixar mais claro o que é o polo de apoio 

presencial, bem como os requisitos para o processo de credenciamento, o que também sofre 

modificações nos artigos 14 e 15.  

 Quanto às alterações no Decreto 5.773/2006, colocadas no artigo segundo, tem-se uma 

alteração nos incisos I, II e V do parágrafo 4º do artigo 5º da referida lei, no que trata das 

competências da Secretaria de Educação a Distância, que passam a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

Art. 5o  ............................................................................... 
§ 4o  ...................................................................................... 
I - instruir e exarar parecer nos processos de credenciamento e 
recredenciamento de instituições específico para oferta de educação superior 
a distância, promovendo as diligências necessárias;  
II - instruir e decidir os processos de autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento de cursos superiores a distância, promovendo 
as diligências necessárias;  
......................................................................................................... 
V - exercer a supervisão dos cursos de graduação e seqüenciais a distância, 
no que se refere a sua área de atuação. (NR) 

 

 Além de reformulações quanto ao acompanhamento de processos, à documentação e 

aos prazos, destaca-se a reformulação do artigo 34, o qual especifica que o reconhecimento de 

um curso na sede da instituição não se estende às unidades fora de sede, o que obriga um 

reconhecimento para cada local de oferta. 

 No artigo 3º, o Decreto 6.303/2007 evidencia a preocupação com o credenciamento de 

campus fora de sede. No caso, a nova redação do artigo 24, da subseção II, que trata do 

credenciamento fora de sede, fica com a seguinte redação: 
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Art. 24.  As universidades poderão pedir credenciamento de campus fora de 
sede em Município diverso da abrangência geográfica do ato de 
credenciamento em vigor, desde que no mesmo Estado. 
§ 1o  O campus fora de sede integrará o conjunto da universidade e não 
gozará de prerrogativas de autonomia. 
§ 2o   O pedido de credenciamento de campus fora de sede processar-se-á 
como aditamento ao ato de credenciamento, aplicando-se, no que couber, as 
disposições processuais que regem o pedido de credenciamento. 
§ 3o  É vedada a oferta de curso em unidade fora da sede sem o prévio 
credenciamento do campus fora de sede e autorização específica do curso, na 
forma deste Decreto. 

 

 Essas reformulações evidenciam que o ensino a distância ainda está em processo de 

aperfeiçoamento, destacando-se principalmente as modificações referentes ao credenciamento 

e a garantia de qualidade dos cursos, evitando-se uma expansão além da capacidade das 

instituições, o que poderia colocar em dúvida a reputação desta modalidade. 

 Embora possa ser ofertado por instituições inteiramente virtuais, no Brasil, a educação 

superior a distância vem sendo ofertada por instituições que também trabalham com cursos 

presenciais. No caso das universidades federais, o processo é conduzido pela Universidade 

Aberta do Brasil (UAB), que vem atuando mais como reguladora e coordenadora de um 

sistema de educação a distância que se espalha pelo país através das IES públicas. 

 Como consequência da absorção desta nova tarefa, as universidades estão criando 

novas estruturas ou modificando outras existentes para incorporar esta nova modalidade. 

Ocorre que, tanto a oferta de um curso a distância pode chocar-se com os procedimentos de 

unidades formatadas para atuar com os cursos presenciais, quanto a tentativa de enquadrá-la 

nos padrões existentes podem desvirtuar a proposta. Por exemplo, questões como alocação de 

professores e revisão didático-pedagógica dos cursos podem se tornar complicadas caso não 

seja possível conciliar as especificidades de cada modalidade, terminando por gestar na 

instituição a oferta de diferentes turmas de um mesmo curso que não possuem equivalência e 

nem o mesmo padrão de qualidade, embora a legislação exija a manutenção dos mesmos 

padrões de qualidade, independente da modalidade em que é ofertada. 

 Dessa forma, é importante verificar se a unidade de EAD foi inserida ou se foi criada 

uma unidade específica e quais os motivos que levaram a esta solução. Interessa também 

analisar como se dá a relação processual entre a nova modalidade e os demais órgãos da 

universidade. Questiona-se como são conduzidos os processos de tomada de decisão numa 
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instituição marcada pela colegialidade quando se têm unidades com grande dispersão 

geográfica e os cursos ofertados pertencem a diferentes áreas de conhecimentos. Enfim, é 

pertinente analisar como os gestores das unidades envolvidas percebem as estruturas e 

processos que permeiam a inserção da EAD num contexto formado por unidades criadas e 

moldadas para a oferta presencial de cursos. Ocorre uma adequação, harmonização ou são 

instituídos procedimentos e unidades diferentes para cada modalidade? 

 

3.2.2.2  Lei de Inovação 

 

 A Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe sobre incentivos à inovação e 

à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo é o instrumento legal que permite a 

formação de parcerias e a exploração comercial das inovações, seja por contratos realizados 

com instituições públicas ou privadas ou por incentivo à criação de empresas de base 

tecnológica em incubadoras associadas às próprias universidades. 

 No artigo 2º da referida Lei, expõe-se alguns conceitos relacionados à atividade de 

inovação, a qual consiste na “introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente 

produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços” e com o conceito 

de Instituição Científica e Tecnológica (ICT), a qual se constituiria em um “órgão ou entidade 

da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar 

atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”. No caso, o 

ICT pode ser tanto uma universidade, quanto uma instituição pública voltada à pesquisa, 

como a Embrapa. 

 A Lei visa normatizar o apoio governamental para gerar produtos e processos 

inovadores envolvendo cooperação com empresas nacionais, instituição científica e 

tecnológica e organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para a atividade de 

pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Em seu artigo 3º, estabelece que podem ser apoiadas 

tanto “redes e projetos internacionais de pesquisa tecnológica, bem como ações de 

empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação”, inclusive incubadoras 

e parques tecnológicos, no caso de desenvolvimento interno. Na universidade, este 

mecanismo permite que desempenhe as atividades de desenvolvimento e difusão das 
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inovações gestadas ou aprimoradas nas universidades públicas ou com utilização de seus 

pesquisadores em Instituição Científica e Tecnológica (ICT) pública ou privada.  

 Destaca-se na referida Lei o artigo 16, estabelecendo que a ICT, categoria na qual 

também se enquadra a universidade, deverá ter um núcleo de inovação tecnológica com as 

seguintes competências mínimas:  

 

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de 
tecnologia; 

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 
pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 
forma do art. 22; 

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações 
desenvolvidas na instituição; 

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas 
na instituição, passíveis de proteção intelectual; 

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 
propriedade intelectual da instituição (BRASIL, 2004). 

 

 A importância deste artigo para esta pesquisa deve-se ao fato dele obrigar a criação de 

uma estrutura mínima para gerenciar o processo de inovação tecnológica na instituição. Ao 

fazer isso, impõe-se à universidade mais uma estrutura, neste caso, com impactos diretos 

sobre a pesquisa universitária. Ou seja, todo o processo de formação de parcerias, convênios 

ou cessão de espaço na universidade devem ser acompanhados por este escritório geral. Dessa 

forma, ao mesmo tempo em que normatiza uma atividade que já ocorria nas universidades, 

muitas vezes com utilização das fundações de apoio, identifica-se um processo de 

centralização das relações interinstitucionais entre a universidade e as instituições públicas e 

privadas voltadas para o desenvolvimento tecnológico. Os artigos 17 e 18 complementam as 

obrigações sobre a ação das ICT no estímulo ao processo de inovação quanto à 

obrigatoriedade de acompanhar e informar ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre as 

políticas e os processos de inovação desenvolvidos na instituição e a de contemplar na 

elaboração e execução de seus orçamentos as receitas e despesas oriundas de tais projetos. Ou 

seja, os três artigos estabelecem que a instituição precisa contemplar uma política de estímulo 

à inovação em sua estrutura. 
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 Quanto à participação das ICT no processo de desenvolvimento tecnológico, 

diferenciam-se as possibilidades de compartilhamento e permissão de uso da infraestrutura da 

universidade, formada por laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 

instalações. Priorizam-se as micro e pequenas empresas dedicadas à inovação tecnológica, 

denominadas Empresas de Base Tecnológica (EBT), as quais submetem-se a um processo de 

incubação sendo que, muitas vezes, só obtinham acesso à infraestrutura da universidade de 

maneira informal. No caso da permissão de uso, aplicar-se-ia às empresas nacionais e 

organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividade de pesquisa. 

 A normatização das atividades de inovação dota a universidade de instrumentos que 

lhe permitem institucionalizar e desenvolver políticas de inovação, passando a deter o 

controle sobre seu processo e resultados. No caso dos resultados da pesquisa, a universidade 

passa a responsabilizar-se pelo patenteamento e licenciamento das tecnologias desenvolvidas 

por ela ou em colaboração. É o caso do que estipula o artigo 5º, no qual autoriza o poder 

público a participar minoritariamente do capital das empresas, quando estas visarem ao 

desenvolvimento de processos inovadores, contemplando ainda o compartilhamento de 

benefícios monetários auferidos. 

 Na questão das patentes, reside um dos grandes dilemas da universidade pública, tanto 

pela questão de transformá-la em uma fonte adicional de renda que desonere o Estado de seu 

financiamento completo, quanto pelo conflito existente entre a exploração privada dos 

resultados de uma inovação e a natureza pública da sociedade. Instituindo a possibilidade de a 

universidade desenvolver convênios para promoção da inovação, a Lei procura normatizar o 

processo. Assim, em seu artigo 6º, trata dos contratos de transferência de tecnologia e de 

licenciamento para uso ou exploração de criações realizadas pelas ICT, estipulando que: 

cláusulas de exclusividade devem ser precedidas de edital público e, quando não for 

concedida exclusividade ao receptor da tecnologia ou licenciamento, os contratos deverão ser 

firmados diretamente. O parágrafo terceiro do artigo também obriga que a empresa detentora 

de direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente este direito 

caso não comercialize a criação dentro do prazo e das condições estipuladas em contrato, 

ocorrendo então novo licenciamento. No caso de uso da criação protegida por parte da 

universidade, o artigo 7º permite que mesmo licenciada, a instituição pode continuar a usá-la 

internamente para fins acadêmicos. 
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 No capítulo III, que trata da participação das ICT no estímulo à inovação, do artigo 8º 

ao 18, disciplina-se o processo de integração das ICT ao desenvolvimento tecnológico. O 

artigo 8º estabelece as condições pelas quais a ICT pode prestar serviços ligados à inovação e 

à pesquisa científica nos ambientes produtivos de instituições públicas e privadas. Tal 

autorização deve ser feita pela autoridade máxima da ICT e permite remuneração pecuniária 

aos profissionais envolvidos no projeto com os recursos arrecadados por este. Nos artigos 9º 

ao 13 também se prevêem diversas situações onde se possa captar recursos financeiros, seja 

para remuneração de profissionais ou para custeio do projeto. O artigo 13 estabelece que tais 

rendimentos seriam gerados não pela dotação orçamentária dos projetos, mas pelos 

rendimentos oriundos de seu resultado, seriam os royalties oriundos da patente de 

determinada inovação. Neste aspecto, prevê-se tanto a remuneração para os envolvidos na 

criação (o inventor), quanto para as instituições envolvidas. 

 No artigo 14, prevê-se a cessão do profissional para colaborar em outra ICT, mantendo 

vencimentos e benefícios de progressão funcional, condicionando tal cessão ao desempenho 

de atividades compatíveis com a natureza do cargo que ocupa na instituição de origem. Já o 

artigo 15 permite a concessão ao pesquisador público de licença sem remuneração para 

constituir empresa com a finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação. 

O pesquisador pode requerer a licença por um prazo de até três anos consecutivos, renováveis 

por igual período. Observa-se que o afastamento não pode ser requerido caso o pesquisador se 

encontre em estágio probatório e que também se criou uma exceção para o disposto no inciso 

X do artigo 117 da Lei nº 8.112/1990, que proíbe aos servidores públicos participarem de 

gerência ou administração de sociedade privada, isto quando a constituição da empresa 

ocorrer durante o período de vigência da pesquisa. 

 Nos capítulos IV e V, a Lei estabelece as condições para o apoio à inovação em 

empresas e ao inventor independente. No primeiro caso, o artigo 19 permite que a 

universidade, na condição de ICT, poderá promover e incentivar o desenvolvimento de 

produtos e processos inovadores  

 

em empresas nacionais e nas entidades nacionais de direito privado sem fins 
lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, mediante a concessão de 
recursos financeiros, humanos, materiais ou de infra-estrutura, a serem 
ajustados em convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, para atender às prioridades da 
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política industrial e tecnológica nacional. Ademais, o restante do capítulo 
estabelece as condições pelas quais serão celebrados os contratos e realizada 
a subvenção econômica (BRASIL, 2004). 

 

 Já no caso do inventor independente que tenha pedido de patente comprovada, 

possibilita a universidade adotar a sua criação para desenvolvimento dentro da instituição, 

disponibilizando os meios necessários, mas auferindo parte dos benefícios gerados. Destaca-

se o artigo 26 da lei de inovação, que estabelece que “as ICT que contemplem o ensino entre 

suas atividades principais deverão associar, obrigatoriamente, a aplicação do disposto nesta 

Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade”. Ou seja, a 

universidade pode, enquanto ICT, contribuir para o desenvolvimento tecnológico do país 

inserindo-se no processo de geração de inovação, desde que não prejudique suas obrigações 

quanto à formação de pessoal. 

 No caso das universidades, a Lei de Inovação apresenta a necessidade de modificações 

tanto na estrutura de pesquisa, ao criar instâncias consultivas que centralizam o esforço de 

desenvolvimento científico e tecnológico da universidade e processualmente ao estabelecer, 

como expõe o parágrafo acima, que as atividades de pesquisa deverão associar-se ao ensino. 

Dessa forma, busca-se manter a indissociabilidade entre ensino e pesquisa.  

 Porém, esta questão possui nuances que extrapolam a função da universidade e a 

simples captação de recursos, vinculando-se com perspectivas de desenvolvimento nacional a 

longo prazo. Tanto o governo como a universidade tornam-se elementos essenciais para o 

desenvolvimento tecnológico e econômico. É neste sentido que se pode analisar as 

perspectivas da Lei 10. 973, de 2 de dezembro de 2004, bem como a legislação correlata, que 

dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo. A referida lei disciplina a participação dos Institutos de Ciência e Tecnologia 

(ICT), dentre os quais destacam-se as universidades, em pesquisas voltadas para a inovação 

tecnológica junto a empresas com uso de recursos públicos, principalmente dos fundos 

setoriais, ou pela possibilidade de dedução fiscal.  

 Embora, ainda persista o debate sobre qual o papel da universidade na promoção desse 

desenvolvimento, pode-se analisar em instrumentos como esse tanto uma expressão da 

influência do pensamento neoschumpteriano no desenvolvimento da pesquisa no Brasil, como 
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uma tentativa de apropriação neoclássica segundo a qual a comercialização da pesquisa 

proverá recursos adicionais para custeio das universidades. 

 No caso da utilização dos sistemas de pesquisa universitários no processo de 

desenvolvimento tecnológico, podemos conceber sua importância e função a partir da ideia de 

redes de inovação, compostas por seis arenas de inovação (HAGE; HOLLINGSWORTH, 

2000). Cada arena responde por um conjunto de funções no desenvolvimento científico e 

tecnológico, correspondendo às seguintes áreas funcionais: pesquisa básica, pesquisa 

aplicada, desenvolvimento de produto ou inovação de produto, pesquisa de produção ou 

inovação de processo, pesquisa em controle de qualidade e pesquisa em comercialização. 

Mesmo sendo interdependentes, não precisam ser todas desenvolvidas por uma mesma 

organização. Os autores identificam que as organizações tendem a especializar-se em uma 

arena de forma a desenvolver um alto grau de conhecimento. Uma organização até pode agir 

em mais de uma arena, porém dificilmente conseguirá desempenhar adequadamente as 

funções de pesquisa e desenvolvimento (P&D) em todas as arenas.  

 No caso das universidades, tradicionalmente se envolvem com pesquisa básica, porém, 

modificações recentes nas estruturas de pesquisa universitária tendem a integrá-la nas demais 

etapas do desenvolvimento tecnológico. Porém, se as universidades forem direcionadas para 

apoiar o desenvolvimento tecnológico das empresas, dedicando maior esforço aos últimos 

estágios do processo científico, as fases precedentes relacionadas à ciência básica poderão ser 

inexoravelmente comprometidas, pois haverá o risco de direcionamento dos pesquisadores 

para as etapas que oferecem uma perspectiva de retorno mais concreta e imediata. 

 O redirecionamento da universidade para o desenvolvimento tecnológico, como a 

utilização de financiamento de projetos de pesquisa nas universidades, ao invés de fortalecê-

las, poderia desvirtuar sua missão, atrelando-a a interesses econômicos mais imediatos pelo 

tipo de análise realizada neste tipo de projeto, ou seja, uma análise que incorpora elementos 

da economia tradicional voltada para o retorno que a tecnologia pode fornecer, focando 

aplicações de curto prazo e que tenham perspectivas concretas de retorno plenamente 

identificadas. 

 

Ao longo da história das Universidades, aprendeu-se que, no ambiente 
acadêmico, é bom manter muita atividade de pesquisa básica, um pouco 
menos de pesquisa aplicada e bem pouca pesquisa visando ao 
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desenvolvimento tecnológico. [...] Uma razão dessa tendência [...] está ligada 
ao fato de a pesquisa básica ser muito importante para ajudar a formar 
estudantes, pois permite o treinamento da mente de maneira eficaz, usando o 
prazer da descoberta, sem outra cobrança que não a do compromisso com o 
método científico. Em geral, há também na universidade um pouco de 
pesquisa aplicada e bem pouco desenvolvimento tecnológico – pois, nesse 
caso, aparecem restrições relacionadas com a propriedade intelectual do 
conhecimento produzido que não se coaduna muito com a prática acadêmica, 
como o sigilo de determinados projetos, necessário para as indústrias. 
Desenvolvimento tecnológico trata da ponta final, da transformação do 
conhecimento em riqueza ou outros resultados práticos; e é objeto natural do 
interesse de indústrias ou de órgãos de governo (CRUZ, 2006, p. 44). 

 

 A utilização da universidade como elemento dinamizador do processo econômico deve 

ser analisada com cuidado, pois uma ênfase muito acentuada em pesquisa voltada para a 

inovação tecnológica pode gerar uma perda de foco, afetando diretamente as perspectivas de 

um desenvolvimento científico autônomo e a formação de pessoas qualificadas. Dessa forma, 

deve-se analisar as formas e implicações da utilização da universidade no projeto de inserção 

competitiva do Brasil na economia mundial. É nesse contexto que as diversas concepções de 

universidades discutem as perspectivas e consequências de uma reforma orientada por 

diretrizes formuladas pelos organismos multilaterais. 

 Porém, como ressalta Fávero (2001), os departamentos não se mostraram propícios 

para estimular a integração do ensino com a pesquisa. Assim, é de se questionar qual o papel 

que terá esse Núcleo de Inovação da Tecnológica na universidade e como será inserido em 

sua estrutura. Será ele apenas um órgão de assessoramento ou dará origem a uma unidade de 

linha incorporada à estrutura da universidade? E como se integrará com os demais setores? 

 

3.2.2.3 Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais - REUNI 

 

 O Reuni propõe-se a dotar as universidades federais das condições necessárias para 

que possam expandir as vagas no ensino superior e aumentar a permanência nos mesmos pela 

redução da evasão. Já a ampliação do acesso deverá ser obtida com o melhor aproveitamento 

da estrutura física e dos recursos humanos. Também ressalta a importância de propiciar a 

mobilização estudantil e a ampliação de políticas de inclusão e de assistência estudantil. 
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 Este programa pode ser analisado por meio de dois documentos que são: o próprio 

Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, que o institui; e as diretrizes para o Reuni publicadas 

pelo Ministério da Educação. No caso, o objetivo do programa é colocado de forma clara já 

em seu artigo 1º, reproduzido a seguir. 

 

Art. 1o - Fica instituído o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 
Expansão das Universidades Federais - REUNI, com o objetivo de criar 
condições para a ampliação do acesso e permanência na educação superior, 
no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de 
recursos humanos existentes nas universidades federais. 
§ 1o - O Programa tem como meta global a elevação gradual da taxa de 
conclusão média dos cursos de graduação presenciais para noventa por cento 
e da relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para 
dezoito, ao final de cinco anos, a contar do início de cada plano. 
§ 2o - O Ministério da Educação estabelecerá os parâmetros de cálculo dos 
indicadores que compõem a meta referida no § 1o (BRASIL, 2007a). 

 

 O Reuni estimula a reestruturação das universidades por meio do uso mais racional de 

seus recursos, especialmente dos recursos docentes. As metas globais impactam diretamente 

na quantidade de alunos que cada docente deve assumir, transferindo-lhe grande parte da 

responsabilidade pelo índice de aprovação discente. Ao reservar para si a tarefa de estabelecer 

os parâmetros de cálculo dos indicadores, o MEC institui um sistema de controle externo por 

resultados que, em princípio, contrasta com as características da burocracia profissional. 

 No artigo 2º do Decreto nº 6.096/2007, estabelece-se as diretrizes para o programa: 

 

I - redução das taxas de evasão, ocupação de vagas ociosas e aumento de 
vagas de ingresso, especialmente no período noturno; 
II - ampliação da mobilidade estudantil, com a implantação de regimes 
curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a construção de itinerários 
formativos, mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de 
estudantes entre instituições, cursos e programas de educação superior;  
III - revisão da estrutura acadêmica, com reorganização dos cursos de 
graduação e atualização de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando 
a constante elevação da qualidade; 
IV - diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente não 
voltadas à profissionalização precoce e especializada; 
V - ampliação de políticas de inclusão e assistência estudantil; e 
VI - articulação da graduação com a pós-graduação e da educação superior 
com a educação básica (BRASIL, 2007a). 
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 Aqui obtêm-se indicações sobre como as universidades devem cumprir as metas 

propostas, direcionando a elaboração dos planos, embora, em tese, caiba a cada instituição 

definir as suas estratégias. Algumas medidas são mais diretas, como evidencia o capítulo I, 

porém, a redução da ociosidade e do abandono envolve questões complexas, como o fato de 

só recentemente a legislação ter proibido a duplicidade de matrículas nas instituições públicas 

(BRASIL, 2009). Como a lei não retroage, tem-se um período de dois anos em que um certo 

número de alunos vem ocupando mais de uma vaga em instituições públicas, porém sem a 

garantia que irá realmente concluí-las. 

 No restante do artigo, uma série de recomendações foca a qualidade, mobilidade e 

flexibilidade curricular, aspectos que envolvem questões pedagógicas, mas que impactam 

diretamente nas estruturas dos cursos. Por exemplo, a recomendação para se evitar uma 

formação profissionalizante precoce fortalece a interdisciplinariedade, mas também pode 

representar a substituição de carga horária específica de cada curso por carga horária das 

disciplinas básicas, o que impacta no quantitativo de docentes e na identificação dos alunos 

com as áreas de conhecimento específicas. 

 No artigo 3º, o MEC propõe-se a destinar recursos financeiros para as universidades 

federais custearem as despesas dos planos de reestruturação que apresentarem. Tal acréscimo 

de recursos serão despendidos ao longo dos cinco anos de duração do plano, limitados a vinte 

por cento das despesas de custeio e pessoal da universidade. As despesas que poderão ser 

feitas são: I - construção e readequação de infraestrutura e equipamentos necessárias à 

realização dos objetivos do Programa; II - compra de bens e serviços necessários ao 

funcionamento dos novos regimes acadêmicos; e III - despesas de custeio e pessoal 

associadas à expansão das atividades decorrentes do plano de reestruturação (BRASIL, 

2007a). No caso, obtendo-se sucesso na redução de custos com a estrutura atual, podem-se 

utilizar os recursos adicionais na expansão da instituição e na melhoria de seus equipamentos. 

 O artigo 4º do Decreto nº 6.096/2007 estabelece que as próprias universidades federais 

são responsáveis pela adesão ao Reuni, devendo formular o plano de reestruturação em 

acordo com a sua vocação e seguindo o princípio da autonomia universitária, indicando a 

estratégia, etapas e cronograma para realização do plano. O plano de reestruturação deve ser 

aprovado pelo órgão superior da instituição proponente, e o artigo 5º estabelece que deve 

conter, além do especificado no artigo 4º, uma estimativa dos recursos adicionais necessários 
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ao cumprimento das metas fixadas pela universidade. Recursos que são garantidos pelo 

ministério e cujos dispêndios ocorrerão de acordo com o cumprimento das etapas. 

 O Reuni é um programa que inverte diversas lógicas de financiamento do Ministério 

da Educação às universidades federais, nas quais a responsabilização e a gestão por resultados 

ficam evidentes em todo o documento, bem como nas sugestões dadas e na exigência de que 

cada etapa seja cumprida antes de se acessar mais recursos. 

 Por se responsabilizar pelos parâmetros de avaliação dos planos apresentados, o MEC, 

por meio da Portaria nº 552, de 25 de junho de 2007, nomeia um grupo especial para formular 

um documento de orientação para as universidades que desejam aderir ao Reuni. Além das 

orientações, o documento também faz uma análise da educação superior brasileira que é 

pertinente discutir, pois identifica o arcabouço que deu origem ao Programa. 

 O documento assume, logo no início, que pretende se centrar nos resultados, deixando 

a critério das IFES a definição da estratégia, dessa forma, “não preconiza a adoção de um 

modelo único para a graduação das universidades federais, já que ele assume como 

pressuposto tanto a necessidade de respeitar a autonomia universitária, quanto a diversidade 

das instituições”. Para tanto, os projetos apresentados pelas universidades poderão 

desenvolver-se no conjunto de suas unidades acadêmicas, Em alguma delas e/ou em novas 

unidades a serem criadas (SESU/MEC, 2007). 

 Em um diagnóstico do sistema de educação superior brasileiro, este é apresentado 

como um modelo de formação acadêmica e profissional superado em vários aspectos, tanto 

acadêmicos como institucionais, nos quais prevalece uma concepção fragmentada do 

conhecimento, currículos de graduação inflexíveis, com forte viés em disciplinas, excessiva 

precocidade na escolha da carreira profissional, além de um sistema de seleção pontual e 

socialmente excludente para ingresso na graduação. A manutenção da “precocidade 

profissional e da compartimentalização do saber coloca o país em risco de isolamento nas 

esferas científica, tecnológica e intelectual de um mundo cada dia mais globalizado e inter-

relacionado” (SESU/MEC, 2007). 

 No plano operacional, o documento que estabelece as diretrizes identifica aspectos 

problemáticos tanto na estrutura quanto no modo de funcionamento, aos quais identifica como 

herança do antigo regime de formação. Estes aspectos são: 
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− Os atuais cursos de graduação são orientados quase que exclusivamente 
para a formação profissional e, mesmo aqueles que não têm essa 
natureza, como os bacharelados em áreas básicas, mantêm currículos 
concentrados, sem abertura para outras áreas do conhecimento. 

− A aprovação de propostas curriculares inovadoras enfrenta grandes 
dificuldades por conta de sua incompatibilidade com as regras de 
classificação, organização e oferecimento de componentes curriculares. 

− A universidade pública brasileira ainda não conseguiu implementar, por 
falta de decisão política interna, na maioria das IFES, e de recursos 
financeiros, uma política de ações afirmativas, com efetiva garantia de 
permanência de estudantes que apresentem condições sociais 
desfavoráveis. 

− Os dois princípios norteadores básicos dos currículos contemporâneos, 
flexibilidade e interdisciplinaridade, são praticados por um número muito 
reduzido de cursos de graduação e os que os aplicam optam por um dos 
princípios, ao invés de conciliá-los. 

− As práticas pedagógicas, adotadas nos cursos de graduação, são 
tradicionais, com predominância de aulas expositivas e uso incipiente de 
recursos tecnológicos e outras formas inovadoras de ensino. 

− As turmas apresentam, em geral, reduzido número de estudantes em 
componentes curriculares cuja natureza não requer essa baixa relação 
professor/aluno, predominando o padrão da formação em pequenos 
grupos. 

− Os espaços físicos das unidades universitárias registram, não raramente, 
considerável ociosidade no período noturno. 

− Os índices de evasão de estudantes nos cursos de graduação atingem, em 
alguns casos, níveis alarmantes (SESU/MEC, 2007, p. 08). 

 

 Estes aspectos identificam questões tanto de eficácia quanto de eficiência, ou seja, 

além de não formar profissionais com perfil adequado aos desafios da sociedade moderna, o 

sistema gera grande desperdício de recursos. A partir dessas constatações, assume que 

 

[…] a expansão do sistema público federal de educação superior deve estar 
associada a reestruturações acadêmicas e curriculares que proporcionem 
maior mobilidade estudantil, trajetórias de formação flexíveis, redução das 
taxas de evasão, utilização adequada dos recursos humanos e materiais 
colocados à disposição das universidades federais. Mais do que uma 
iniciativa de governo, este movimento alinha-se às propostas dos dirigentes 
das universidades federais, no sentido de consolidar e aperfeiçoar o sistema 
público de educação superior, com destaque para a revisão de currículos e 
projetos acadêmicos visando flexibilizar e melhorar a qualidade da educação 
superior, bem como proporcionar aos estudantes formação multi e 
interdisciplinares, humanista e o desenvolvimento do espírito crítico 
(SESU/MEC, 2007, p. 9). 
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 Embora diga respeitar a autonomia das instituições, as metas e os parâmetros do 

projeto já o direcionam, pois remetem a propostas já apresentadas ao debate, no caso, mais 

diretamente a adoção de projetos que evitem a especialização precoce e incentivem a 

formação de uma cultura humanística e interdisciplinar. Neste aspecto, para o cumprimento 

do objetivo do programa, o Reuni define parâmetros que direcionam as propostas em termos 

quantitativos e estabelece diretrizes que permitam atingir as metas.  

 As diretrizes do Reuni assemelham-se aos princípios norteadores do Processo de 

Bolonha, especialmente na proposta de bacharelados interdisciplinares, proposta que também 

tem os seus defensores no Brasil, como é o caso da proposta gestada na Universidade Federal 

da Bahia, a qual pode ser verificada em diversos artigos disponíveis na internet e no livro 

“Universidade nova: textos críticos e esperançosos” (ALMEIDA FILHO, 2007). 

 Além das metas quantitativas estabelecidas no Decreto nº 6.096/2007, o MEC entende 

que para as propostas garantirem a qualidade acadêmica devem priorizar certos aspectos: 

 

− A existência de flexibilidade curricular nos cursos de graduação que permita a 
construção de itinerários formativos diversificados e que facilite a 
mobilidade estudantil; 

− A oferta de formação e apoio pedagógico aos docentes da educação superior 
que permitam a utilização de práticas pedagógicas modernas e o uso 
intensivo e inventivo de tecnologias de apoio à aprendizagem; e 

− A disponibilidade de mecanismos de inclusão social a fim de garantir 
igualdade de oportunidades de acesso e permanência na universidade pública 
a todos os cidadãos. 

 

 Para consecução dessas diretrizes, o Reuni deve estruturar-se em seis dimensões que 

devem ser combinadas no plano de reestruturação. Ao serem implementadas, estas dimensões  

 

[…] possibilitam uma concepção mais flexível de formação acadêmica na 
graduação de forma a evitar a especialização precoce e possibilitar que o seu 
desenvolvimento atenda às diversidades regionais, às particularidades locais, 
bem como às múltiplas áreas de conhecimento que integram os diferentes 
cursos, resguardado o caráter de universalidade que caracteriza o saber 
acadêmico (SESU/MEC, 2007, p. 11). 

 

 O projeto deve contemplar as seguintes dimensões: ampliação da oferta de educação 

superior pública; reestruturação acadêmico-curricular; renovação pedagógica da educação 
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superior; mobilidade intra e interinstitucional; compromisso social da instituição; e suporte da 

pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação. 

 As Diretrizes Gerais do Reuni estabelecem ainda formas de cálculo pela qual serão 

avaliados o cumprimento das metas, estabelecendo ainda em 20% o percentual de aumento 

nas matrículas a serem contempladas nas propostas das universidades. Após a sua aprovação, 

a proposta dará origem a um termo de pactuação de metas e de fixação de recursos humanos e 

financeiros adicionais destinados à universidade. Estabelece-se ainda que a liberação dos 

recursos será condicionada ao cumprimento das etapas previstas no projeto, sendo que cada 

etapa deverá receber acompanhamento da equipe da SESu (Secretaria de Ensino Superior). 

 Embora o Ministério da Educação continue desenvolvendo novas políticas para o 

ensino superior, o Reuni é o grande instrumento de reestruturação em implementação. O 

desenvolvimento dos projetos contemplados está sendo o responsável pela nova etapa de 

expansão das Universidades Federais, pela realização de grande parte dos investimentos e por 

sua reestruturação interna, com impacto direto no modelo de tomada de decisão, pois tem a 

capacidade de redefinir o poder dos atores tradicionais e reconfigurar as instâncias decisórias. 

 O alcance das metas quantitativas do Reuni impacta diretamente na alocação de 

docentes, pois se refere às atividades de ensino, embora apregoe a interdisciplinaridade e 

estimule a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa. Sugere medidas que remetem ou ao 

aumento do número de alunos por turma ou a uma maior alocação de carga horária docente 

em sala de aula. O impacto dessas medidas, bem como das demais exigências, reflete em 

outras atividades e unidades da instituição, pois muitas dessas unidades utilizam-se de carga 

horária docente que poderia ser remanejada para a sala de aula. Este fato remete diretamente à 

pesquisa, pois um dos benefícios que estes docentes têm ao aprovar um projeto de pesquisa é 

a redução dessa carga horária. 

 Além do processo de racionalização, os recursos do Reuni também se direcionam à 

expansão da instituição, mediante abertura de novos cursos ou pela oferta de cursos já 

ofertados na instituição em turno diferente, principalmente noturnos, e em outros campi que 

vêm sendo expandidos ou criados. Embora as universidades federais já contassem com 

estruturas multicampi, as unidades descentralizadas normalmente possuíam um tamanho 

relativamente pequeno em relação ao campus central.  
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 Com o Reuni, houve uma acentuada criação de novos cursos que, seguindo a 

flexibilidade da LDB e do próprio Reuni, não obrigam mais as instituições universitárias a 

adotarem os mesmos formatos e mecanismos. Assim, interessa verificar que medidas as 

universidades federais estão adotando na implementação do Reuni, tanto modificação de 

processos e estruturas como a integração das novas unidades na organização universitária.  

 Os aspectos destacados interferem diretamente na configuração interna das instituições 

universitárias, pois tanto a incorporação de novos elementos que exigem uma dinâmica 

própria e diferenciada da prática corrente da universidade - como é o caso da EAD e da 

normatização do processo de integração da universidade ao desenvolvimento tecnológico do 

pais -, quanto o deslocamento das políticas governamentais de instrumentos de coordenação 

focados no processo e/ou qualificação para os resultados, colocam a necessidade de se 

redefinir os processos de tomada de decisão e as estruturas internas, a fim de incorporar as 

novas demandas e atores. Neste aspecto, representam mais do que a incorporação de novas 

funções pelas estruturas existentes: uma grande modificação em seu funcionamento e, em 

muitas situações, a incorporação de novas unidades. Isso pode ser exemplificado pelas 

modificações no sistema de ensino destas instituições, no qual a incorporação de projetos 

curriculares mais flexíveis contesta a rigidez da organização curricular atual, como a 

implementação de uma nova modalidade de ensino, a EAD, apresenta particularidades que 

requerem, muitas vezes, uma capacidade material e humana diferente dos cursos presenciais. 

 O confronto entre as normatizações gestadas na legislação educacional em anos 

recentes e a dinâmica interna das universidades guardam uma série de aspectos com grande 

potencial de influenciar não apenas no modo de funcionamento da educação superior no 

Brasil, como contestar valores enraizados e reorientá-la para o desenvolvimento de novas 

funções que nem sempre se harmonizam com as tradicionais. Assim, não se trata apenas de 

uma reestruturação de meios, mas em um reordenamento de fins. 

 A forte expansão vivenciada pela universidade nos anos recentes por si impôs um 

grande desafio, que é o de transformação de uma instituição de elite para uma universidade de 

massa. Ao mesmo tempo em que o Estado, a quem cabia prover os recursos, entra em crise. 

Este é o pano de fundo das análises feitas até o momento. No capítulo seguinte, discutem-se 

as configurações que as universidades podem assumir, ressaltando-se as características dos 
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diferentes modelos que a literatura preconiza e que podem ser utilizados para análise do 

redesenho estrutural por que passam as universidades públicas federais. 
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4 CONFIGURAÇÕES ESTRUTURAIS E GESTÃO UNIVERSITÁRIA 

 

 

 Este capítulo discute as configurações estruturais a partir de sua aplicabilidade à 

gestão universitária, considerando os seus principais elementos e características e expondo os 

modelos de estrutura aplicados à universidade em função de configurações gerais de seus 

principais modelos decisórios. A partir da análise dos modelos de governança, identificam-se 

as tendências que pressionam por mudanças estruturais na organização universidade.  

 O capítulo subdivide-se em seis tópicos, que abordam desde as questões conceituais 

envolvendo a estrutura da organização até a discussão sobre a aplicação dos arranjos 

organizacionais na universidade. No primeiro tópico, discutem-se o conceito de estrutura e os 

elementos que compõem as configurações organizacionais. No tópico dois, são expostas as 

configurações organizacionais mais comuns, descrevendo aquelas mais comumente 

associadas às universidades. Na sequência, discutem-se os modelos de tomada de decisão de 

governança universitária. Já no tópico quatro, são abordados arranjos contemporâneos que 

começam a proliferar pelas organizações. O quinto tópico, por sua vez, discute a idéia de 

hibridismo nas estruturas, ressaltando a influência das diversas configurações quando se trata 

de organizações complexas. Por fim, utilizam-se alguns trabalhos mais significativos sobre a 

gestão nas universidades brasileiras para discutir sua estrutura. 

 

 

4.1  Características e elementos das estruturas organizacionais 

 

 O desenvolvimento de uma estrutura formal torna-se condição obrigatória para o 

funcionamento das organizações grandes e complexas, que não podem exercer suas funções 

adequadamente com base em uma autoridade personalista e mediante procedimentos 

informais. Porém, na evolução da gestão organizacional, o que pretensamente propiciaria 

ordem, eficiência e unidade de ação terminou se mostrando um instrumento de rigidez e 

ineficiência. Embora os modelos formais de gestão continuem a orientar a ação 
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organizacional, é crescente a oposição à utilização de modelos gerenciais universais. Neste 

caso, o ideal burocrático foi seguidamente solapado pelos estudos empíricos que 

comprovavam o que o próprio Weber havia alertado: a impossibilidade de existência real do 

tipo puro, e único, de gestão organizacional. 

 Com a identificação das diversas disfunções dos sistemas burocráticos, vários estudos 

questionam a existência de um modelo gerencial único aplicável a todos os contextos, 

baseado em decisões racionais e impessoais apoiados em sistemas de regras objetivas. Em 

decorrência, apesar da predominância do modelo burocrático estender-se até os dias atuais, a 

análise e configuração das estruturas organizacionais passaram a ser tratadas como a 

disposição de diversos elementos em agrupamentos com formas e metodologias diferentes, 

numa perspectiva dinâmica que considera fatores internos e externos a cada organização. 

 Numa definição mais ampla, estrutura “significa tudo o que a análise interna de uma 

totalidade revela, ou seja, os elementos internos de um sistema, suas inter-relações e sua 

disposição” (MOTTA; VASCONCELOS, 2002, 132). Segundo Cury (2000, p. 218), “a 

estrutura de uma organização é o agrupamento das funções de acordo com um certo padrão de 

autoridade”. A estrutura refere-se à adequação entre a parte física da empresa e os elementos 

de trabalho. Cury (2005) apresenta o modelo desenvolvido por Peter Drucker com os 

seguintes elementos: análise das atividades, análise das decisões e análise das relações.  

 A análise das atividades refere-se à divisão do trabalho, com a definição de quais 

atividades devem ser desenvolvidas por cada função ou órgão dentro da organização, 

identificando, dividindo e agrupando-as segundo algum critério. Já a análise das decisões 

refere-se às questões da hierarquia e autoridade, tratando das responsabilidades de cada nível 

hierárquico. A análise das relações possibilita a integração entre as duas atividades 

precedentes - a divisão do trabalho e o sistema de autoridade. Nesta última, sobressai-se a 

importância em considerar tanto as relações verticais, que seguem a cadeia de comando, 

quanto as relações laterais, entre unidades do mesmo nível hierárquico (CURY, 2005). 

 Em termos conceituais, a estrutura pode ser compreendida através do processo de 

divisão, integração e coordenação do trabalho. Estes aspectos são caracterizados por muitos 

fatores além do simples agrupamento de partes. São influenciados por fatores externos, pela 

estratégia organizacional, pelos novos modelos e perspectivas gerenciais, além das questões 

culturais e políticas que se traduzem nas disputas entre os grupos de interesse. No caso da 
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organização universitária, além das pressões externas que se refletem nas demandas e no 

contexto normativo que apóiam a política educacional, existe uma série de movimentos e 

relações no interior da universidade orientados tanto pelos grupos de interesse quanto pelas 

perspectivas das diferentes áreas de conhecimento.  

 Essa multiplicidade de formas organizacionais vem sendo identificada desde os 

estudos da denominada abordagem estruturalista, assumindo conotações mais precisas com o 

desenvolvimento dos estudos contingenciais, com destaque para a classificação das 

organizações industriais feitas por Burns e Stalket (1961) que distinguem dois tipos de 

sistemas organizacionais: o mecanicista e o orgânico. 

 É importante considerar a definição de Mintzberg (1995, p. 10), que conceitua 

estrutura organizacional como a “soma total das maneiras pelas quais o trabalho é dividido em 

tarefas distintas e como é feita a coordenação entre essas tarefas”. Por ser um autor chave nas 

análises que se seguirão, esta definição torna-se fundamental para a compreensão dos 

elementos da organização e das configurações que originam, ressaltando-se que as 

combinações entre os diferentes elementos que formam a organização tanto originam 

diferentes configurações, as quais adequar-se-iam  a diferentes estratégias ou contextos, como 

apresentam características que se mesclam em diferentes tipos de organizações.  

 Mintzberg (1995) identifica que, apesar das múltiplas possibilidades, na prática, a 

combinação dos elementos que formam a estrutura organizacional assume algumas poucas 

configurações básicas, dentre as quais identifica cinco principais, quais sejam: estrutura 

simples (empreendedora); burocracia mecanizada; burocracia profissional; forma 

divisionalizada e adhocracia (organização inovadora). Em trabalho mais recente, Mintzberg 

(2006a) acrescenta dois outros tipos de organizações: a missionária e a política. Também 

destaca-se a mudança de nomenclatura, porém com o mesmo sentido, onde a estrutura 

divisional é representada pela organização diversificada, e a adhocracia é associada ao termo 

organização inovadora. Mintzberg (1995, 2006a) alerta que, na prática, as organizações 

apresentam características de mais de uma destas configurações, bem como modificam sua 

estrutura ao longo do tempo. 

 No caso das universidades, Hardy e Fachin (2000) identificam diferenças tanto na 

estrutura quanto no estilo decisório. Embora as suas unidades sejam definidas em legislação, 

o processo de tomada de decisão e localização do poder decisório modifica-se conforme o 

estilo de liderança, a história da instituição e a importância de determinados setores. 
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 Assim, para se analisar como o processo de mudança ocorre nas organizações, faz-se 

necessário explorar os elementos que formam os modelos. Nesta seção, analisam-se três 

aspectos da estrutura, quais sejam: características das estruturas organizacionais; dimensões 

da análise organizacional; e elementos da configuração organizacional. 

 

4.1.1  Características da estrutura organizacional 

 

 Diversos autores detectaram uma série de elementos cuja interação e integração 

podem explicar os arranjos e variações estruturais nas organizações.  

 Pugh et alli (1968) realizaram um trabalho de definição e operacionalização do que 

consideraram as seis principais dimensões da estrutura organizacional, que são: 

especialização, padronização, formalização, centralização, configuração e flexibilidade. 

Destas, os autores excluíram a última de seu trabalho empírico por considerar que uma análise 

desta não seria possível com a utilização de uma pesquisa transversal e mediante dados 

apenas quantitativos. 

 Nesse trabalho, os autores traduziram as definições constitutivas em 64 escalas 

operacionais que contemplaram as inter-relações entre as variáveis do contexto organizacional 

pela definição de variáveis dependentes e independentes a partir das dimensões expostas. 

Identificaram que a estrutura pode ser representada como composta por um determinado 

número de dimensões, dos quais destacam quatro que forneceriam a base empírica para uma 

taxonomia das estruturas organizacionais, que seriam: a) estruturação das atividades; b) 

concentração de autoridade; c) linha de controle do fluxo de trabalho; d) tamanho relativo dos 

componentes de suporte. 

 Hall (2004) destaca a tentativa de tipificar as organizações feitas por Pugh, Hickson e 

Hinings (1969), destacando os seguintes aspectos estruturais:  

 

- a estruturação das atividades ou o grau de padronização de rotinas, a 
formalização dos procedimentos, a especialização dos papéis e a 
determinação do comportamento específico pela organização; 
- a concentração de autoridade nos níveis mais elevados da hierarquia e no 
controle de unidades externas à organização; 
- o controle em linha do fluxo de trabalho ou o grau em que o controle é 
exercido pelo pessoal de linha, em vez de por procedimentos impessoais 
(HALL, 2004, p. 40). 
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 Apesar destas tentativas terem comprovado que vários elementos influenciam 

efetivamente na dinâmica organizacional, são muito criticadas por sua pretensão de fornecer 

uma classificação única e completa o suficiente para abarcar todos os tipos de organizações. 

Porém, apesar dos questionamentos e das fragilidades das variáveis identificadas nos estudos 

sobre estrutura, são importantes guias para análise das estruturas organizacionais e dos fluxos 

que a compõem (de trabalho, decisão e comunicação). Neste trabalho, as dimensões 

organizacionais são discutidas por meio de três características utilizadas por Hall (2004), e 

pelos elementos da estrutura que Mintzberg (1984, 1995; 2006) propõe que se harmonize para 

identificar a configuração adequada para cada tipo de organização. 

 Segundo Hall (2004), as organizações possuem regras e procedimentos, que variam de 

acordo com seu grau de complexidade, de centralização e pelo grau no qual as pessoas e 

unidades gozam de autonomia para a tomada de decisão. Suas estruturas são continuamente 

alteradas pela ação e interação entre seus membros e destes com o ambiente. Essa mudança 

contínua é contrastada pela forte tendência à inércia, provocada pela tentativa de grupos 

dominantes de manterem o status quo. Hage (apud Hall, 2004) identificou as seguintes 

características estruturais: complexidade, formalização e centralização. As modificações 

recentes no ambiente e na dinâmica das organizações para que se tornem mais flexíveis e 

inovadoras têm estreita relação com as mudanças nessas características. 

 Oliveira (2007, p. 56) considera complexidade como a “quantidade de fatores 

ambientais que influenciam uma organização”. Ou seja, quanto mais fatores influenciam ou 

podem influenciar uma organização, mais complexo é o seu ambiente. Além do ponto de vista 

quantitativo, tem-se que considerar a intensidade com que esses fatores podem impactar na 

organização, pois a instabilidade do ambiente é percebida nas organizações a partir de sua 

previsibilidade e variabilidade. Oliveira (2007) destaca que o ambiente é sempre complexo, o 

que muda é a forma como as organizações escolhem atuar. Uma alternativa seria posicionar-

se em ambientes mais simples e estáveis, o que é cada vez mais difícil. Outra alternativa seria 

a organização diferenciar-se internamente, modificando a forma como divide o trabalho e 

agrupa suas funções para melhor relacionar-se com o ambiente. 

 A própria organização passa a ser complexa, não apenas devido à instabilidade 

ambiental mas à própria dinâmica que a organização assume em ambientes mais turbulentos, 

quando aumenta de tamanho ou ainda conforme diversifique os setores em que atua. Segundo 

Hall (2004, p. 49), a complexidade envolve diversos componentes que não variam 
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necessariamente juntos, pois “organizações complexas contêm muitas subpartes que exigem 

coordenação e controle e, quanto mais complexa uma organização, mais difícil atingir a 

coordenação e o controle”. 

 Os indivíduos conseguem perceber a complexidade ao visualizar a divisão do trabalho, 

os títulos dos cargos, a existência de inúmeras divisões e níveis hierárquicos. Maior 

complexidade estimula a implementação de normas de controle e de coordenação de 

atividades mais complexas. A variação da complexidade não se aplica apenas à organização 

como um todo, mas também às suas subpartes. 

 

Essas variações intra-organizacionais, em termos de complexidade, também 
podem ser observadas em empresas industriais com departamentos de 
pesquisa e desenvolvimento. Esses departamentos têm a probabilidade de ser 
caracterizados por uma hierarquia mais achatada do que a existente em 
outras divisões da organização” (HALL, 2004, p. 49). 

 

 Complexidade envolve mais comumente três elementos: a diferenciação horizontal, a 

diferenciação vertical e a dispersão geográfica. A diferenciação horizontal refere-se ao modo 

como as tarefas são desempenhadas pela organização, podendo ser subdivididas de duas 

formas: atribuir a especialistas altamente treinados uma faixa abrangente de atividades para 

desempenhar ou subdividir detalhadamente as tarefas, para que pessoas não especializadas 

possam desempenhá-las (HALL, 2004). No caso das universidades, o trabalho docente é 

claramente incompatível com a segunda forma, especialização para trabalho não qualificado, 

embora possa aplicá-la em algumas atividades da estrutura de apoio. 

 Na diferenciação horizontal, têm-se duas maneiras pelas quais a complexidade pode 

ser avaliada, como sejam: associa-se a complexidade ao número de ocupações e ao tempo de 

treinamento exigido, ou seja, baseia-se no nível educacional requerido de seus membros; 

outra possibilidade é contar os cargos no âmbito da organização, quanto maior a divisão do 

trabalho, maior a complexidade. Pode-se avaliar a complexidade horizontal com base no 

número de cargos, divisões, departamentos ou unidades de uma organização (HALL, 2004). 

 A diferenciação vertical refere-se à estrutura de cargos dispostos de forma hierárquica 

na organização. Uma forma simples de avaliar a dimensão vertical de uma organização é 

contar o número de cargos dispostos entre o topo e a base da organização. Normalmente a 

distribuição de autoridade segue a linha hierárquica, na qual os cargos ganham maior 
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autoridade conforme ascendam na hierarquia. Porém, em organizações profissionais, podem 

ser comuns arranjos que permitam promoções dentro do mesmo cargo. 

 

Um alto grau de diferenciação (complexidade) relaciona-se, portanto, a um 
ambiente altamente complexo e diferenciado (BURNS; STALKER, 1961). 
Nesse caso, a complexidade refere-se à situação competitiva na qual as 
organizações se encontram [...] e ao mundo tecnologicamente complicado e 
em constante mudança no qual precisam sobreviver (HALL, 2004, p. 57). 

 

 Segundo Hall (2004), tanto a diferenciação horizontal como a vertical acarretam 

problemas de comunicação, controle e coordenação para as organizações, pois as dificuldades 

tendem a crescer com uma maior diferenciação. 

 

[…] os efeitos das características estruturais (como tamanho e 
complexidade) juntamente com condições ambientais (em mudanças ou 
heterogêneas), com características individuais (idade, atitudes e nível 
educacional) na inovação organizacional (BALDRIDGE; DURNHAM, 
1975).  
Características organizacionais estavam mais proximamente relacionadas à 
inovação na organização do que a outros fatores. Isso não exclui o papel do 
indivíduo, mas sugere que fatores como a complexidade são fundamentais 
para compreender como e por que processos do tipo de inovação ocorrem 
[...] (HALL, 1961, p. 60). 

 

 No caso das organizações universitárias, a descentralização do poder na esfera 

acadêmica conferido aos profissionais docentes cria dificuldades de coordenação horizontal, 

dado que a multiplicação de setores (departamentos, cursos, núcleos, laboratórios, etc.) 

relacionam-se com áreas de conhecimento muito díspares, com interesses e lógica de 

funcionamento próprios. E mesmo a organização dessas diferentes áreas em centros não 

minimiza o conflito, pois todas estão inseridas numa mesma estrutura e subordinadas à 

mesma esfera, os conselhos superiores, onde a possibilidade de interferirem nas decisões nem 

sempre possibilita a tomada de decisões adequadas às necessidades das áreas. Outro agravante 

é que a impossibilidade de se adotar estruturas divisionalizadas que confiram maior 

autonomia operacional às áreas termina por acentuar as disputas entre essas estruturas. 

 Hardy e Fachim (2000) identificam na diferenciação vertical a existência de um 

sistema de coordenação duplo, envolvendo os profissionais docentes e os funcionários 

técnico-administrativos que seguem a linha hierárquica. As diferenças entre aqueles que 

possuem autonomia para conduzir seu próprio trabalho e os que tem de orientar-se por 
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objetivos e determinações emanadas do ápice estratégico podem gerar ruídos de comunicação 

e conflitos entre os objetivos do trabalho. 

 A formalização refere-se ao volume de documentação escrita da organização, 

descrevendo cargos, estabelecendo regras e procedimentos e normatizando tanto as atividades 

quanto os comportamentos (DAFT, 2002). Com a formalização, “a organização reduz sua 

dependência dos atributos pessoais dos participantes, tornando a supervisão mais rotineira e 

exteriorizando disciplinas e incentivos. A formalização limita o esvaziamento das 

organizações e, portanto, reduz o número de decisões exigidas da liderança” (SELZNICK, 

1973, p. 348). 

 Formalizar impacta diretamente no processo de controle sobre o indivíduo e na 

flexibilidade e capacidade de inovação. Nos casos em que os membros da organização são 

considerados mais capazes de exercer julgamentos e autocontrole, menor é a necessidade de 

formalização, mas, na situação contrária, adota-se um grande número de regras para orientar o 

comportamento, por meio de formalização de procedimentos. Em situações amplamente 

formalizadas os indivíduos possuem pouca flexibilidade, inibindo-se o espírito criativo que 

promove a inovação, pois em organizações com rotinas muito específicas acaba-se por  

favorecer a padronização ao invés de incentivar o desenvolvimento e implementação de novas 

idéias (HALL, 2004). 

 No caso das organizações profissionais, por serem calcadas na qualificação, 

possibilitam certo grau de controle sobre o processo de trabalho para o especialista e tendem a 

reduzir a formalização, especialmente quando aumenta a complexidade das operações. 

 

A maioria dos estudos discutidos conclui que profissionalização e 
formalização são incompatíveis. Quanto mais profissionalizada a equipe de 
trabalho, maior a possibilidade de a formalização conduzir ao conflito e à 
alienação. Uma implicação importante dessas descobertas é que 
formalização e profissionalização existem, na realidade, para satisfazer o 
mesmo propósito: organizar e regularizar o comportamento dos membros da 
organização. A formalização é um processo no qual a organização estabelece 
as regras e procedimentos e os meios para assegurar que sejam seguidos. 
Profissionalização, por outro lado, é um meio não-organizacional de fazer a 
mesma coisa […] (HALL, 2004, p. 69). 

 

 Porém, Pugh et al. (1968) identifica quem as organizações com muitos especialistas 

tendem a ter mais rotinas padronizadas e mais documentos, por buscarem um suporte 

hierárquico que regulassem e legitimassem as atividades pelas quais são responsáveis. 
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Conforme estes especialistas deslocam-se para o núcleo operacional, passam a interferir na 

formalização do próprio trabalho, o que modifica sua relação com a hierarquia, como será 

visto na discussão dos modelos. 

 Quanto à terceira característica destacada por Hall (2004), a centralização refere-se à 

distribuição do poder no âmbito das organizações, contemplando desde situações em que o 

poder decisório se concentraria mais no topo da organização ou seria delegado às 

subunidades, dispersando-se nas esferas intermediárias e operacionais da organização. Nesta 

análise, utilizam-se as seguintes características contextuais: tamanho, tecnologia, fatores 

ambientais e considerações micropolíticas. 

 No caso do tamanho da organização, as evidências são insuficientes para determinar 

qualquer tendência, pois “[...] é impossível determinar se um tamanho maior conduz a 

pressões para delegar e, portanto, utilizar especialistas ou se a contratação de especialistas 

conduz a pressão para delegar, independente do tamanho [...]” (HALL, 2004, p. 72). Hall 

(2004) cita pesquisa realizada por Peter Blau (1973) em faculdades e universidade na qual 

constata que grandes universidades eram mais descentralizadas do que as pequenas. Nas 

instituições acadêmicas, o pessoal mais qualificado mostrou-se capaz de conquistar o poder 

necessário para influenciar as políticas educacionais. 

 No caso da tecnologia, identificou-se sua relação com diversos aspectos  da estrutura, 

como a hierarquia, a amplitude de controle, relação de pessoal operacional e gerencial.  A 

variedade de tarefas desempenhadas em uma organização significa que ela utiliza múltiplas 

tecnologias, que se modificam de acordo com o grau de complexidade e intensidade de 

conhecimento. No caso de tecnologias de produção mais simples, pode-se verificar uma 

tendência para a rotinização e a centralização. Já no caso de tecnologias avançadas, tem-se 

uma tendência à maior participação na tomada de decisão e  descentralização, dada a 

necessidade de utilizar profissionais mais qualificados para lidar com situações não rotineiras, 

as quais requereriam maior diferenciação horizontal (HALL, 2004). Este argumento é 

utilizado pelos defensores de estruturas mais adequadas para a sociedade informacional que 

vivenciamos, a qual Castells (1999) denomina de sociedade em rede. 

 Na relação entre tecnologia e tamanho da organização, Daft e Bradshaw (1980 apud 

HALL, 2004, p.  ), em um estudo em universidades, ressalta que  

 

[…] o crescimento dos departamentos administrativos estava relacionado ao 
tamanho grande, ao passo que o crescimento dos departamentos acadêmicos 
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tinha uma base mais tecnológica. […] Eles sugerem que fatores no ambiente 
de uma organização, como pressões da comunidade ou do governo, 
contribuem para a diferenciação entre os departamentos acadêmicos [...]. 

 

 Quanto ao ambiente, em situações de estabilidade existe uma tendência a centralizar, 

aumentando o controle sobre o trabalho enquanto que no caso de ambientes turbulentos ou 

instáveis, haveria tendência a descentralizar. Porém, esta situação possui opositores que 

defendem que se deve centralizar em situações de incerteza (HALL, 2004). 

 Dada a natureza da universidade, mesmo quando submetida a constrangimentos 

ambientais, tem-se que considerar as instâncias e os processos decisórios que lhe são típicos. 

O grau de autonomia que lhe é inerente permite regular grande parte de seu cotidiano, tanto 

em nível do profissional docente como por sua natureza colegiada, que restringe a liberdade 

do gestor em tomar decisões isoladas. 

 No caso das relações de poder, Hall (2004) ressalta que as organizações tanto são parte 

de um sistema político, como possuem seu próprio sistema político interno. A centralização é 

em muitas situações determinada pela capacidade de controle de um grupo dominante sobre o 

processo de trabalho. O sistema político engloba lutas contínuas entre os indivíduos e as 

unidades a qual pertencem, assim como entre unidades e entre diferentes níveis da hierarquia. 

 

[…] Níveis elevados de centralização significam maior coordenação, porém 
menos flexibilidade; políticas coerentes para toda a organização; mas 
possivelmente políticas inapropriadas para as condições locais; potencial 
para a tomada de decisões rápidas durante emergências, porém canais de 
comunicação sobrecarregados durante as operações normais, à medida que 
as comunicações fluem para cima e para baixo na hierarquia (HALL, 2004, 
p. 78). 

 

 Estes parâmetros são fortes delineadores da estrutura organizacional, que também 

pode ser influenciada por questões como a época em que surgiram e por componentes 

históricos e culturais. 

 Outro elemento da discussão de estrutura  é o sistema de autoridade, representado pela 

hierarquia. Meireles e Paixão (2003) identificam que a hierarquia dificulta a aceitação de 

inovações por basear-se na transmissão de ordens de cima para baixo. Como contraponto à 

autoridade hierárquica, insurge-se o especialista, dotado da autoridade do conhecimento. Nas 

estruturas universitárias, o poder hierárquico frequentemente é contrabalançado pelas 

instâncias decisórias coletivas. Mesmo assim, muitas vezes o especialista procura imbuir-se 
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de autoridade burocrática para dar vazão as suas demandas (MEIRELES; PAIXÃO, 2003). 

Nas universidades, embora os colegiados contemplem a participação democrática e exerçam 

um poder efetivo sobre a estrutura administrativa e a autoridade hierárquica, muitos dos 

docentes participantes desses conselhos procuram ocupar funções chave na estrutura formal 

da organização, de forma a garantirem a efetivação de seu poder (MINTZBERG, 1995).  

O componente administrativo tende a aumentar com o tamanho e a complexidade da 

organização (BLAU, 1973; SCOTT, 1976). Pode-se identificar uma tendência de crescimento 

desproporcional do corpo administrativo, como pelo aumento do tempo despendido em 

assuntos gerenciais pelo corpo docente, caracterizando a burocracia na universidade tanto 

administrativa quanto acadêmica (GORNITZKA; LARSEN,1998).  

Pode-se identificar motivações tanto internas quanto externas na configuração das 

organizações, em que a adoção de instrumentos de controle do trabalho universitário tanto 

pode ser associado a pressões externas quanto ao desejo de grupos internos de transformarem 

uma maioria eventual numa hegemonia que lhes permita perpetuar-se. Ambos os movimentos 

devem estar presentes na análise das mudanças que ocorrem dentro das organizações. Na 

sequência podem-se ver quais elementos são importantes na definição de uma dada 

configuração e de que forma soluções diferentes convivem dentro de uma mesma estrutura. 

 

 

4.1.2  Elementos das configurações organizacionais 

 

 Neste tópico, faz-se uma análise dos elementos que precisam ser integrados na 

tentativa de desenvolver um sistema organizacional que harmonize os seus elementos 

constituintes, tanto materiais como humanos. Estudam-se os mecanismos de coordenação 

principais, as partes principais da organização e o tipo de descentralização utilizada. 

 As estruturas organizacionais seguem, em grande parte, os padrões vigentes na época 

em que o setor emerge. Por essa razão, os setores industriais que surgem na revolução 

industrial terão uma preferência por um modelo de estruturação mais burocrático, enquanto 

organizações pertencentes a setores que surgem na época da revolução microeletrônica 

apresentariam preferência por estruturas mais fluídas e flexíveis. Esta explicação confrontar-

se-ia com a fornecida pela teoria contingencial de que a instabilidade e turbulência do 

ambiente é que influencia a estrutura das organizações. 
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 Cury (2000) diferencia as organizações modernas, da primeira metade do século XX, 

das organizações contemporâneas. Considera como típico das primeiras a divisão com base na 

função principal ou em produtos (divisional), voltada para produção padronizada em larga 

escala. Já as organizações contemporâneas caracterizam-se pela adoção de sistemas mistos 

e/ou temporários que permitam maior rapidez no processo decisório, sendo os seguintes tipos 

os considerados por Cury (2000): estrutura por projetos, matricial, colateral, por equipes e 

grupos-tarefas. Outras características da estrutura de tomada de decisão nas organizações seria 

o processo grupal, com utilização de sistemas de informação, baseando-se na participação 

democrática e em negociação entre os participantes (dimensão política). Nessas organizações, 

a tendência é por uma maior horizontalização no processo de tomada de decisão. 

 Araújo (2007) expõe que nas formas tradicionais de agrupar as atividades por funções 

utilizam-se os seguintes critérios: área geográfica, clientes, contingência ambiental, funções, 

mercado, número (divisão quantitativa), processo, produto ou serviço, projeto, força-tarefa, 

tempo, rede de integração. Já Mintzberg (2006) identifica que as diversas bases para agrupar 

podem ser reduzidas a duas, que são a função desempenhada e o mercado atendido. 

 Almeida (2001) expõe que as modalidades de estrutura organizacional podem ser 

agrupadas em três tipos, que são: estrutura tradicional, estrutura divisional e estrutura 

temporária. Estas últimas são uma evolução das demais e contemplam as estruturas baseadas 

em projeto e matricial. Gil e Almeida (2001) abordam a transformação das estruturas 

funcionais em estruturas matriciais como forma de agilizar o processo de tomada de decisão. 

Isso ocorreria pela incorporação de estruturas de projeto que permitiriam às universidades 

conciliarem os seus sistemas especialistas com a necessidade de utilizar processos 

interdisciplinares. Nesta concepção, os projetos institucionais de mudança tornam-se 

possíveis pela flexibilidade que as equipes multifuncionais proporcionam. 

 

Cada modalidade é baseada em um corpo teórico com mais ou menos 
consistência, e a evolução de um tipo para outro ocorre histórica e 
paralelamente ao crescimento do porte e da complexidade das organizações. 
Essa evolução é a forma de buscar novas soluções estruturais que 
acompanhem a dinâmica de um ambiente social que migrou de relações 
baseadas em certeza, estabilidade e previsibilidade para outro, em que a 
única certeza é a necessidade de mudança contínua, característica central da 
sociedade do conhecimento (ALMEIDA, 2001, p. 29). 
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 Em instituições universitárias, por exemplo, pode-se identificar o agrupamento com 

base em funções nos centros e faculdades, quando organizados por área de conhecimento, e 

nos departamentos acadêmicos. Nesses locais, a reunião de professores e pesquisadores de 

determinada área permitiria as inter-relações necessárias para fazer avançar o campo de 

conhecimento. Porém, dada a complexidade da organização universitária, frequentemente 

encontram-se outras bases de agrupamento, como seria o caso de equipes multidisciplinares 

formadas para desenvolver determinados projetos de pesquisa ou no caso de instituições 

multicampi, nas quais se pode utilizar o agrupamento por base geográfica. 

 A discussão dos elementos que precisam ser harmonizados para que uma organização 

tenha uma configuração adequada é feita a seguir. Para tanto, utiliza-se das ideias de 

Mintzberg (1984; 1995; 2006). O Quadro abaixo sintetiza as configurações mais comuns de 

acordo com os elementos descritos mais adiante, que são: o mecanismo de coordenação 

principal, a parte principal da organização e o tipo de descentralização adotada. 

 

QUADRO 4.1 - TIPOS DE CONFIGURAÇÃO 

Configuração Mecanismo de 
coordenação 
principal 

Parte principal da 
organização 

Tipo de 
descentralização 

Organização 
empreendedora 

Supervisão direta Ápice estratégico Centralização vertical 
e horizontal 

Organização máquina Padronização de 
processos de trabalho 

Tecno-estrutura Descentralização 
horizontal limitada 

Organização 
profissional 

Padronização de 
habilidades 

Núcleo operacional Descentralização 
horizontal 

Organização 
diversificada 

Padronização de 
resultados 

Linha intermediária Descentralização 
vertical limitada 

Organização 
inovadora 

Ajuste mútuo Equipe de apoio Descentralização 
selecionada 

Organização 
missionária 

Padronização de 
normas 

Ideologia Descentralização 

Organização política Nenhum Nenhuma Vários 

Fonte: Mintzberg (2006a, p. 195). 

 

 Em seu trabalho original Mintzberg (1984) menciona apenas cinco configurações, 

sendo acrescidas por outras duas configurações incorporadas mais recentemente e expostas no 
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livro o “Processo da estratégia” (MINTZBERG et alli, 2006). Conforme visto, uma 

configuração é definida a partir da harmonização de certos elementos referentes ao principal 

mecanismo de coordenação utilizado, à parte da organização onde a tomada de decisão se 

concentra e o tipo de descentralização que utiliza. 

 Retomando a definição de estrutura utilizada por Mintzberg (1984) como sendo o 

conjunto de todas as formas pelas quais se divide e se coordena o trabalho, esta última é o 

elemento mais complicado de se definir, pois enquanto a divisão do trabalho é determinada, 

em grande parte, pelo sistema técnico da organização, os mecanismos de coordenação afetam 

o sistema de comunicação e controle. O autor identifica cinco mecanismos de controle como 

elementos fundamentais na aglutinação do trabalho da organização, que são: 

a) Adaptação mútua - ocorre quando a coordenação do trabalho dá-se principalmente 

pela comunicação informal entre os que realizam o trabalho. Normalmente é utilizada em 

pequenas organizações, nas quais o número de trabalhadores é reduzido e permite um contato 

direto. Porém, também é identificada em situações em que a natureza complexa e não 

rotineira do trabalho pode exigir uma maior troca de informações entre especialistas. Neste 

caso, identifica-se o seu uso por equipes ad hoc e em situações onde se requer a presença de 

especialistas na resolução de problemas específicos (MINTZBERG, 1984). 

b) Supervisão direta - conforme a organização cresça de tamanho, passa-se a necessitar 

de supervisores para coordenar o trabalho operacional, fornecendo-lhes qualificação e 

estabelecendo mecanismos de controle sobre o seu trabalho. 

c) Padronização dos processos de trabalho - neste mecanismo de coordenação, as tarefas 

e seu conteúdo são detalhadamente estipuladas, cabendo ao operário apenas a execução. Este 

mecanismo foi bastante difundido a partir das ideias tayloristas e fordistas, em que a 

especialização do trabalhador atribuía-lhe uma tarefa em geral rotineira e repetitiva, com a 

difusão da linha de montagem, o padrão de movimentos e de tempo incorporado à 

maquinaria. 

d) Padronização dos resultados – neste caso, especificam-se as saídas, tanto na forma de 

especificações dos bens e serviços como por meio de indicadores de rendimento. Neste caso, 

o resultado a ser produzido por si só especifica o trabalho que deve ser realizado. É um 

instrumento importante em organizações nas quais o setor produtivo gera mais de um tipo de 

resultado, ou diferentes variações desse tipo. 

e) Padronização das habilidades – neste caso, a impossibilidade de padronizar o trabalho 
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ou os resultados leva a organização a definir parâmetros de avaliação do trabalhador no 

momento de sua contratação. Aqui busca-se definir os conhecimentos e habilidades 

necessários para a realização do trabalho. Normalmente é o mecanismo utilizado quando o 

trabalho é não rotineiro e complexo, com grande incidência de mudanças por meio de 

inovações. 

 

 Na medida em que aumenta a complexidade do trabalho, modificam-se os mecanismos 

de coordenação, sendo que o ajuste mútuo, mecanismo comum em pequenas organizações, 

volta a ter importância quando a complexidade das organizações alcança um estágio em que 

tem-se de recorrer a funcionários muito especializados. Dessa forma, “los sofisticados 

expertos encargados de resolver problemas, enfrentados a situaciones sumamente 

complicadas, tienen que recurrir a la comunicación informal a fin de cumplir sus funciones” 

(MINTZBERG, 1984, p. 32). 

 Assume-se que a complexidade do trabalho e do tamanho da organização impactam 

diretamente na modificação dos mecanismos de coordenação. No caso, quanto maior a 

organização, mais tende a recorrer à normalização. Seguindo uma orientação sistêmico- 

contingencial, Mintzberg (1984) aponta um erro da teoria organizacional clássica, que era o 

de estender soluções aplicadas a partes ou contextos específicos para toda  organização. 

Assim refuta a concepção de modelo organizacional único com a ideia de que a organização 

pode adotar modelos alternativos que se adequariam a situações particulares concretas. Este 

processo de identificação da estrutura mais adequada a cada organização inicia-se exatamente 

com a identificação dos mecanismos de coordenação do trabalho. 

 

[…] las organizaciones efectivas parecen conseguir una coherencia interna 
entre sus parámetros de diseño, y que, por otra parte, las distintas estructuras 
corresponden a situaciones distintas. (…) tanto los parámetros de diseño 
como los factores de contingencia forman agrupaciones naturales, << 
configuraciones>>, cinco de las cuales predominan sobre las demás. […] 
estas cinco configuraciones se ajustan a lo que parece ser una 
correspondencia más que coincidente con los cinco mecanismos de 
coordinación, resultando primordial una de las cinco partes de la 
organización en las cinco configuraciones. Junto con el parámetro de diseño 
y la parte primordial de la organización correspondientes, las cinco 
configuraciones son: Estructura sencilla (supervisión directa, ápice 
estratégico), Burocracia maquinal (normalización de los procesos de trabajo, 
tecnoestructura), Burocracia professional (normalización de las habilidades, 
núcleo de operaciones), Forma divisional ( normalización de los resultados, 
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mandos intermedios) y Adhocracia (adaptación mutua, staff de 
apoyo)...(MINTZBERG, 1984, p. 40). 

 

 Conforme a organização cresce e fica mais complexa, requer-se novos cargos de 

direção além da supervisão direta para o núcleo operacional. Nesta forma, multiplicam-se as 

unidades da organização e estabelece-se uma série de cargos entre o ápice estratégico e o 

núcleo de operações. Estas partes estarão presentes em praticamente todas as organizações a 

partir de determinado tamanho, porém terão uma dimensão e importância variável dentro 

dessas organizações conforme se modifiquem os mecanismos de controle e a forma de 

descentralização. As cinco partes são: Núcleo de Operações, Ápice Estratégico, Linha 

Intermediária, Tecnoestrutura e Assessoria de Apoio. 

 O Núcleo de Operações engloba os funcionários que executam a atividade fim da 

organização, atuando diretamente na produção dos bens ou na prestação dos serviços da 

organização. Desempenham quatro funções básicas: assegurar as entradas para a produção; 

transformar as entradas em saídas (bens e/ou serviços; distribuir os bens e serviços (saídas); e 

proporcionar apoio direto para as entradas, processo de transformação e saídas. É o nível da 

organização onde os efeitos da padronização é mais visível, embora também possa ser 

coordenado por supervisão direta, dependendo do tipo e do porte da organização. Já o ajuste 

mútuo será encontrado em organizações profissionais ou muito pequenas e com processo mais 

artesanal. É a parte predominante nas burocracias profissionais (MINTZBERG, 1984). 

 Quanto ao Ápice Estratégico, engloba os dirigentes superiores da organização, que 

têm a função de garantir o cumprimento de sua missão por parte dos níveis inferiores e de se 

relacionar com o entorno, dessa forma,  

 

[…] al gestionar las condiciones en los limites de la organización, los 
directivos del ápice estrategico desarrollan un conocimiento del entorno, y, 
al cumplir con sus obligaciones de supervisión directa, intentan adaptar la 
estratégia a sus fuerzas y necessidades, procurando mantener un ritmo de 
cambio que responda al entorno sin resultar problemático para la 
organización [...] (MINTZBERG, 1984, p. 51). 

 

 Na cúpula, o trabalho caracteriza-se como não rotineiro, com pouca padronização e 

com um horizonte de tomada de decisão de longo prazo. Entre si, os dirigentes deste nível 

normalmente utilizam-se do ajuste mútuo como mecanismo de coordenação (MINTZBERG, 

1995). 
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 Os gerentes da Linha Intermediária estão posicionados hierarquicamente entre o ápice 

estratégico e os supervisores de primeira linha. Seguem a cadeia de comando com a função de 

desdobrar as decisões superiores (estratégicas) até o nível operacional, bem como de manter 

um fluxo de informações entre estes níveis. Seu tamanho dependerá do porte da organização e 

de quanto esta se apoia na supervisão direta. 

 A Tecnoestrutura é composta pelos especialistas que estudam a mudança e adaptação 

da organização em função da evolução do entorno e daqueles que estudam o controle, a 

estabilização e a padronização das atividades na organização. A atividade de padronização 

permite reduzir a necessidade de supervisão direta, pois estabelece normas claras que 

qualificam o corpo funcional a compreender e agir sobre os fluxos da organização. No caso 

dos analistas de controle, podem ser divididos em três tipos, cada um correspondendo a um 

dos mecanismos de padronização, que são: analistas do processo de trabalho, analistas de 

planejamento e controle e analistas de pessoal. 

 As Assessorias de Apoio são unidades especializadas que prestam serviços à 

organização em funções fora do fluxo de trabalho de operações, ou seja, fora da atividade fim. 

Diferencia-se da tecnoestrutura por não dedicar-se à padronização, abarcando mais funções de 

fronteira a fim de reduzir a incerteza provocada pela dependência da organização de 

provedores externos. Na universidade, estas unidades podem ser identificadas sob a forma de 

editora, livraria, serviço de segurança, etc. 

 

Muitas unidades de apoio são auto-suficientes na forma de mini-
organizações, com o equivalente a um núcleo operacional próprio, como no 
caso da editora da universidade. Tais unidades recebem recursos da grande 
organização e, em troca, providenciam serviços específicos para ela [...] 
Em razão da ampla variedade nos tipos de unidades de apoio, não podemos 
chegar a conclusão definitiva a respeito dos mecanismos de coordenação 
adequados a cada uma delas. […] Todavia, em razão de muitas das unidades 
de apoio serem altamente especializadas e se basearem em equipes 
profissionais, a padronização de habilidades pode se tornar, sozinha, o mais 
importante mecanismo de coordenação (MINTZBERG, 1995, p. 25-26). 

 

 O funcionamento das cinco partes ocorre por meio de fluxos que estabelecem vínculos 

que caracterizam cada forma organizacional. Os fluxos seriam: de autoridade, de material de 

trabalho, de informação e de processos de decisão. Tais fluxos podem ser interpretados a 

partir de diversas escolas de pensamento, as quais formam diferentes visões e perspectivas de 

configurações, dentre os quais identifica: organização como um sistema de autoridade formal 
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(primeiros teóricos da gestão); a organização de fluxos controlados (administração científica); 

a organização como um sistema de comunicação informal (escola de relações humanas); a 

organização como um sistema de constelações de trabalho; e a organização como um sistema 

de processos de decisão ad hoc (MINTZBERG, 1984). Estes dois últimos incorporam as 

criticas e contribuições a partir dos estruturalistas, onde se inserem as perspectivas sistêmica e 

contingencial que passam a considerar a estrutura da organização a partir de uma visão 

heterogênea e orientada por um desenho estrutural contextualizado. 

 Considerando-se as organizações como um sistema de constelações de trabalho, tem-

se que em cada nível da hierarquia organizacional as informações são interpretadas e 

utilizadas de forma específica. Cada unidade organizacional processará a informação que lhe 

seja útil, de forma a adequá-la às decisões de sua unidade. Dessa forma, os subcomponentes 

do sistema organizacional possuem uma identidade própria que não permite seu 

enquadramento num sistema homogêneo de autoridade formal ou de fluxos regulados. Ao 

mesmo tempo que executam as diretrizes organizacionais, as unidades esforçam-se para 

cumpri-las segundo a sua própria percepção. 

 No caso da organização enquanto sistema de decisão ad hoc, Mintzberg (1984) 

considera a autoridade e a comunicação não como um fim, mas como um meio de facilitar a 

tomada de decisão e o fluxo de trabalho. Aqui combina-se tanto os aspectos formais quanto 

informais do processo decisório, o qual classifica em: decisões operacionais, administrativas e 

estratégicas. Entender como estas decisões estão vinculadas e que papéis desempenham os 

diferentes atores organizacionais permite compreender o funcionamento da organização.  

 O último elemento da definição das configurações organizacionais, o tipo de 

descentralização, é apresentado no livro La estruturación de las organizacionais 

(MINTZBERG, 1984), o qual trata dos parâmetros de desenho e divide-se em oito capítulos, 

dos quais o último trata da definição do sistema decisor, constituído pela descentralização 

vertical e horizontal. O autor identifica nove parâmetros de desenho, os quais são agrupados 

em: desenho de postos; desenho da superestrutura; desenho das ligações laterais e desenho do 

sistema de tomada de decisão. O quadro a seguir sintetiza os nove parâmetros delineadores 

segundo o agrupamento no qual inserem-se. 
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QUADRO 4.2 - PARÂMETROS DELINEADORES DA ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL 

AGRUPAMENTO PARÂMETROS 

DELINEADORES 

CONCEITOS RELACIONADOS 

Delineamento de 

posições 

individuais 

Especialização da tarefa Divisão básica do trabalho 

Formalização do 

comportamento 

Padronização do conteúdo do 

trabalho 

Sistema de fluxos regulados 
Treinamento e doutrinação Padronização de habilidades 

Delineamento da 
superestrutura 

Agrupar unidades Supervisão direta 
Divisão administrativa do trabalho 
Sistema de autoridade formal, fluxos 
regulados, comunicações informais, 
e constelações de trabalho 

Dimensões da unidade Sistema de comunicação informal 
Supervisão diretamente 
Amplitude de controle 

Delineamento das 
ligações laterais 

Sistemas de planejamento e 
controle 

Padronização de saídas 
Sistemas de fluxos regulamentados 

Instrumentos de 
interligação 

Ajustamento mútuo 
Sistema de comunicação informal, 
constelação de trabalho e processos 
decisórios ad hoc 

Delineamento do 
sistema da tomada 
de decisão 

Descentralização vertical Divisão administrativa do trabalho 
Sistemas de autoridade formal, 
fluxos regulados, constelações de 
trabalho e processos de decisão ad 
hoc 

Descentralização horizontal Divisão administrativa do trabalho 
Sistema de comunicação informal, 
constelação de trabalho e processos 
decisórios ad hoc 

Fonte: Mintzberg (1984, p. 97) 

 

 Mintzberg (1984) afirma que esses nove parâmetros formam um sistema integrado, 

sendo que cada um deles integra-se como variáveis, em dado momento como dependentes e 

em outro como independentes, e ao modificar-se qualquer um deles, modificam-se os demais. 
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Dada a importância dos parâmetros da descentralização vertical e horizontal para o sistema de 

decisão e a configuração da organização, faz-se necessário uma discussão mais aprofundada. 

 O sistema decisor refere-se às relações de poder dentro da organização, determinando 

quem tem o direito de tomar determinada decisão e sobre quem se estende a sua autoridade. 

Essa autoridade está vinculada ao conceito de dominação legítima, que é a forma pela qual o 

poder se manifesta nas organizações modernas. Segundo Weber (1999, p. 33), 

 

poder significa toda a probabilidade de impor a própria vontade numa 
relação social, mesmo contra resistências, seja qual for o fundamento dessa 
probabilidade. 
Dominação é a probabilidade de encontrar obediência a uma ordem de 
determinado conteúdo, entre determinadas pessoas indicáveis [...] 

 

 No caso das organizações burocráticas, esse poder é inerente ao cargo e varia de 

acordo com a sua posição na hierarquia organizacional, sendo que, “quando o poder se 

concentra em um único ponto da organização, qualificamos de centralizada sua estrutura; 

quando, pelo contrário, o poder encontra-se dividido entre inúmeros indivíduos, a 

qualificamos como descentralização” (MINTZBERG, 1984, p. 218). 

 Uma tomada de decisão centralizada reduz as incertezas quanto ao cumprimento das 

ordens, porém, quanto maior e mais complexa se torna a organização, mais difícil é manter a 

fonte de poder em um único ponto, seja um indivíduo ou grupo. Ao se descentralizar, também 

pode-se obter maior rapidez na resolução de problemas e uma melhor compreensão e 

adequação das ações ao contexto local, seja este uma unidade da organização ou uma região 

geográfica. Porém, para uma correta utilização dos conceitos, faz-se necessário compreender 

a centralização e a descentralização como extremos de um continuum, e não de uma 

perspectiva dicotômica. Mintzberg (1984) identifica três usos sob os quais o termo 

descentralização apresenta-se nas organizações: a) descentralização vertical, denotando a 

dispersão do poder formal pela hierarquia de comando; b) descentralização horizontal, que se 

refere a dispersão de poder decisório entre as unidades de nível hierárquico semelhante ou 

para pessoas fora da cadeia de comando, como os analistas, a assessoria de apoio e os 

operários. Neste tipo de descentralização, o poder informal é considerado como elemento 

importante da tomada de decisão; e c) dispersão física, representando a descentralização 

geográfica da organização. 

 Antes de expor as características dessas duas primeiras, que formam a tipologia da 
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descentralização utilizada por Mintzberg (1984, 1995) para identificar as configurações mais 

comuns, faz-se pertinente expor dois outros tipos de descentralização que permitem preencher 

os pontos do continuum conforme a organização mostre-se mais ou menos descentralizada. 

Dessa forma, tem-se: a descentralização seletiva, que corresponde à ocorrência de distintos 

tipos de poder em pontos diferentes da organização; e a descentralização paralela, que 

corresponde à dispersão de muitos tipos de poder, referentes a distintas decisões, em um 

mesmo ponto da estrutura. 

 A descentralização do processo de tomada de decisão é analisada basicamente em 

vertical, quando o poder decisório segue a linha hierárquica, e horizontal, quando pessoas não 

integrantes da cadeia de comando, assumem o poder de decisão sobre o trabalho. A seguir, 

expõem-se as principais características desses dois tipos de descentralização e como 

relacionam-se com os demais elementos da configuração estrutural. 

 Na descentralização vertical, a delegação de poder segue a linha hierárquica, passando 

do dirigente geral, localizado no ápice estratégico, para os gerentes de linha média ou de 

unidades. Quando essa descentralização for seletiva, o poder será delegado às constelações de 

trabalho. Já no caso da descentralização vertical paralela, o poder recai sobre diretores de 

unidades semi-autônomas, as quais adquirem o poder necessário para geri-las sem a 

necessidade de estabelecer relações hierárquicas com as demais unidades. É normalmente 

utilizada quando a organização estrutura-se com base no mercado. Ou seja, enquanto na 

descentralização vertical seletiva utiliza-se bastante o ajuste mútuo e os dispositivos de 

ligação, as unidades baseadas no mercado são coordenadas pelo ápice estratégico 

principalmente com o uso da supervisão direta, da padronização de resultados e de 

habilidades. No caso da descentralização paralela vertical, destaca-se o uso da padronização 

de resultados para coordenar o trabalho (MINTZBERG, 1984). 

 No caso da descentralização horizontal, tem-se um conceito mais fluido devido a sua 

aplicação à delegação de poder para fora da estrutura linear, no âmbito do poder informal, ou 

representando a delegação de poder de indivíduos que continuam atrelados ao ápice 

estratégico, dentro da estrutura linear. Assim, além da situação em que o poder continua 

vinculado ao dirigente principal, pode-se identificar três situações onde passa para elementos 

fora da linha de comando, que são: os analistas da tecnoestrutura, pelo papel que 

desempenham na padronização; aos especialistas, por seu conhecimento; e para todos os 

membros da organização (MINTZBERG, 1984). 
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 Quando o poder passa para os analistas, estes adquirem maior importância quanto 

mais estreita for a padronização, pois seu ganho de poder ocorre simultaneamente com a 

retirada de autonomia dos escalões inferiores. Dessa forma, contribuem para a centralização 

vertical e, até mesmo, para uma centralização na dimensão horizontal. A padronização de 

regras é uma das principais características da burocracia, razão pela qual esse modelo costuma 

ser associado à centralização vertical. Porém, devido a não obtenção de comprovações 

conclusivas desse vínculo, Mintzberg (1984) recomenda que seja analisada juntamente com 

os mecanismos de coordenação. 

 

[…] los mecanismos de coordinación forman un continuum en el cual la 
supervisión directa resulta el más centralizador en la diensión horizontal, 
situandose en el extremo opuesto la adaptación mútua; quedan entre ambos 
polos las tres formas de normalizar (primero los procesos de trabajo, luego 
de los outputs y por último de las habilidades). 
[…] no podemos afirmar que todas las burocracias están centralizadas. Éstas, 
concretamente, sí lo están, las que recurren a la normalización de los 
procesos de trabajo para coordinar a sus operarios no cualificados. Pero 
antes vimos otro tipo de burocracia en la que los operarios profesionales 
coordinan el trabajo mediante la normalización de sus habilidades, y, puesto 
que dicho mecanismo de coordinación queda más cerca del extremo de 
descentralización en el continuum. […] podemos concluir que este tipo está 
relativamente descentralizado en la dimensión horizontal[...] (MINTZBERG, 
1984, p. 235) 

 

 Quanto à descentralização horizontal onde os especialistas adquirem maior 

importância na organização, Mintzberg (1984) resume as situações onde podem assumir o 

poder de três formas: 

1) Poder informal sobrepondo-se à estrutura de autoridade formal – neste caso, o poder 

permanece na linha hierárquica, mas quando a organização necessita de conhecimento 

especializado, certos indivíduos podem adquirir considerável poder informal. 

2) Poder de especialista fundido com a autoridade formal – aqui, “a medida que la 

experiencia reviste mayor importancia de cara a la toma de decisiones, se vulve mas artificial 

la distinción entre línea y staff, entre la autoridad formal para eligir, por uma parte, y la 

experiencia para asesorar, por otra” (MINSTZBERG, 1984, p. 237). Quando se trata de uma 

descentralização horizontal seletiva, o poder dos especialistas aplica-se apenas a certas 

decisões, normalmente vinculadas com sua área de formação e atuação. 
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3) Poder dos especialistas entre os operários – aqui, quanto mais especializado for o 

operário, mas descentralizada será a estrutura em ambas as dimensões. Este será o caso das 

burocracias profissionais. 

 

 Pode-se identificar dois tipos de burocracia, sendo uma relativamente centralizada e 

outra descentralizada. A primeira tem os requisitos de trabalho determinados pela 

tecnoestrutura, sendo que o trabalho operacional está especializado, porém não requer 

qualificação, por constituir-se de tarefas simples e rotineiras. A verticalização dá-se tanto na 

dimensão vertical quanto horizontal, com o poder decisório concentrando-se nas mãos dos 

dirigentes superiores e em um pequeno grupo de analistas responsáveis por formalizar o 

comportamento. No caso da burocracia descentralizada, o nível de operações é formado por 

profissionais, que desempenham tarefas de maior complexidade e não rotineiras. Neste caso, a 

descentralização ocorre em ambas as dimensões, porém 

 

[…] es burocratica debido a los niveles de exigencia que le han impuesto 
desde fuera las asociaciones profesionales encargadas de preparar a los 
operarios, que inponen más adelante determinadas reglas que gobiernan el 
comportamiento de los mismos.Pero, dado que los profesionales tienen que 
disfrutar de una considerable autonomía en su trabajo, y al conseguirse la 
cordinación principalmente mediante la normalización de habilidades 
[...](MINTZBETG, 1984, p. 239). 

 

 No caso da descentralização horizontal para os membros, o poder pode se basear tanto 

no cargo quanto no conhecimento, pois todos os que fazem parte da organização participam 

com direitos iguais da tomada de decisão. Este tipo de organização poderia ser considerada 

como democrática. Porém, não se pode confundir gestão participativa com democracia – em 

um sentido de autogestão -, pois o que ocorre é uma opção do corpo dirigente de linha da 

organização em compartilhar o poder com seus subordinados, assessorando-se com eles ou 

delegando-lhes, individual ou coletivamente, certas decisões (MINTZBERG, 1984). 

 Minstzberg (1984) identifica outro tipo de organização que se adequa mais ao ideal 

democrático, que são aquelas formadas por operários profissionais. A distribuição do poder 

nessas organizações relaciona-se com o conhecimento, o que torna a gestão mais 

participativa, porém não de forma igualitária, pois a distribuição de poder com base no 

conhecimento, embora de grande amplitude, ocorre de forma irregular. Assim, a obtenção de 

poder decisório por parte dos operários ocorre mais devido à natureza profissional de sua 
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tarefa e por sua competência, caracterizando um sistema meritocrático, em vez de uma 

democracia onde ocorreria uma difusão de poder igualitária. 

 Dessa forma, pode-se identificar a seguir cinco tipos de descentralização que formam 

o continuum utilizado por Mintzberg (1984): 

 Tipo A: Centralização vertical e horizontal – o poder de decisão se concentra nas mãos 

de um só indivíduo, o dirigente situado no topo da hierarquia, o qual detém tanto o poder 

formal quanto o informal, tomando pessoalmente todas as decisões importantes e 

coordenando sua execução mediante supervisão direta. 

 Tipo B: Descentralização horizontal limitada (seletiva) – corresponde às organizações 

burocráticas nas quais não se requer qualificação e se recorre à padronização de processos de 

trabalho para a sua coordenação. Os analistas têm papel de grande relevância nessas 

organizações. A padronização é importante para a supervisão direta enquanto mecanismo de 

coordenação, pois reduz o poder dos gerentes de linha média. Consequentemente, a estrutura 

centralizar-se-á na dimensão vertical: o poder formal se concentra nos estratos superiores da 

hierarquia linear, principalmente no ápice estratégico. Em virtude de seu papel na 

formalização do comportamento, os analistas podem obter algum poder informal, o que 

influencia em uma descentralização horizontal. 

 Tipo C: Descentralização vertical limitada (paralela) - a organização divide-se em 

unidades de mercado (divisões), a cujos diretores se delega (paralelamente) grande quantidade 

de poder formal de decisão referente a esses mercados. 

 Tipo D: Descentralização seletiva vertical e horizontal – aqui convergem ambas as 

dimensões da descentralização seletiva. Na vertical, o poder correspondente às decisões de 

distintas índoles se delega às constelações de trabalho de diferentes níveis hierárquicos. Na 

dimensão horizontal, estas constelações utilizam-se dos especialistas de staff de modo 

seletivo, segundo o caráter técnico das decisões que devem tomar, alguns se limitando a 

assessorar os diretores de linha enquanto outros integrarão equipes de trabalho, controlando 

eles mesmos certas decisões. A coordenação tanto entre, como dentro, das constelações, se 

consegue principalmente mediante adaptação mútua. 

 Tipo E: Descentralização vertical e horizontal – neste caso, o poder decisório 

concentra-se principalmente no núcleo de operações, formado por profissionais cujo trabalho 

é coordenado principalmente pela padronização de habilidades (MINTZBERG, 1984). 
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 Uma vez descritos os tipos que formam o continuum centralização-descentralização, 

pode-se identificar as principais configurações, onde, se não apresentam características 

exclusivas de nenhum elemento ou parâmetro específico, são formados a partir da 

harmonização dos três elementos que formam determinada configuração, que são: mecanismo 

de coordenação do trabalho, parte principal da organização e o tipo de descentralização. 

 

 

4.2 Configurações organizacionais 

 

 Mintzberg (1984; 1995) destaca que, na prática, apenas algumas combinações tornam-

se factíveis, respondendo por grande parte das situações viáveis de estruturação 

organizacional. No caso das universidades, a burocracia profissional seria a configuração mais 

comum, porém, identifica outras configurações que também são muito presentes, que são a 

burocracia mecanizada e a adhocracia. No caso da burocracia mecanizada, em geral é 

aplicada ao corpo funcional que desempenha as atividades de apoio, que no caso das 

universidades brasileiras seriam os profissionais técnico-administrativos. Segundo Hardy e 

Fachin (2000), a estrutura mecanizada também pode ser aplicada às universidades no caso 

dessas instituições voltarem-se apenas para o sistema de ensino. Quanto à adhocracia, uma de 

suas modalidades pode ser associada a situações não integradas às funções corriqueiras da 

instituição ou que exijam a formação de grupos interdisciplinares, favorecendo a constituição 

de equipes de projeto, normalmente configurando uma organização matricial. 

 Mintzberg (2006a) sintetiza sete configurações que as organizações podem apresentar, 

quais sejam: organização empreendedora, organização máquina, organização profissional, 

organização diversificada, organização missionária e organização política. Cada configuração 

é classificada de acordo com: o mecanismo de coordenação principal, a parte principal da 

organização e o tipo de descentralização. 

 As configurações identificadas por Mintzberg (2006a) são as seguintes: 

a) Organização empreendedora – conta com uma estrutura simples, com pouca 

formalização, planejamento, treinamento e uso de mecanismos de ligação. A ausência de 

padronização caracterizaria esta estrutura como orgânica, com pouca necessidade de analistas 

de staff, pois normalmente são organizações jovens, e muitas vezes pequenas, que atuam em 

um ambiente simples, porém dinâmico, o qual lhe exige flexibilidade. 
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b) Organização máquina – utiliza uma estrutura típica da Revolução Industrial, na qual 

precisava-se conciliar um sistema de coordenação do trabalho num ambiente de produção em 

massa. Esta configuração exige uma tecnoestrutura para projetar e manter os sistemas de 

padronização. Essa tecnoestrutura também adquiriu muito poder informal devido à limitada 

descentralização horizontal decorrente da pressão para racionalizar. A estrutura tende a ser 

centralizada no sentido vertical. 

c) Organização profissional – embora também seja uma organização burocrática, busca-

se padronizar as atividades e não o processo de trabalho ou resultados. A pressão para 

profissionalizar predomina e busca-se utilizar profissionais qualificados, os quais irão adquirir 

parte do poder sobre as tarefas. Porém, esse poder não é assimilado apenas pelos 

profissionais, pois as instituições que os treinaram e as associações profissionais às quais se 

associam também detêm grande influência sobre seu trabalho. Esta estrutura é altamente 

descentralizada horizontalmente e os profissionais influenciam as decisões em toda a linha 

hierárquica, tanto sobre os fluxos operacionais quanto sobre as decisões estratégicas. 

d) Organização diversificada – constitui-se mais num aglomerado de entidades 

independentes unidas por uma estrutura administrativa pouco rigorosa. Aqui, cada divisão 

possui a sua própria estrutura. É criada para a situação na qual a organização possui diversas 

linhas de produto. 

e) Organização inovadora – os segmentos modernos que necessitam inovar precisam de 

estruturas mais flexíveis, normalmente utilizando estruturas de projeto que possam utilizar 

especialistas de diferentes áreas para formar equipes criativas que trabalhem de forma 

homogênea. Essa organização inovadora também é chamada de adhocracia, e sofre grande 

pressão por parte dos colaboradores especializados. Essas organizações são encontradas em 

ambientes complexos e dinâmicos, que exigem inovação sofisticada. Nela ocorre uma 

descentralização tanto horizontal como vertical. 

f) Organização missionária – neste tipo de organização, predomina a ideologia e seus 

membros aglutinam-se sem que exista uma divisão do trabalho e uma especialização dos 

cargos muito rígida. A coordenação é possível pela padronização de normas e pelo 

compartilhamento de valores e crenças. Por não necessitar de outras formas de coordenação 

que não a doutrinação, esse tipo de organização pouco formaliza seu comportamento e pouco 

utiliza de planejamento ou sistema de controle. Por causa da doutrinação, pode-se 
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descentralizar sem perder o controle e não se necessita de grande especialização ou divisão 

formal do trabalho. 

g) Organização política – ocorre quando a organização não tem uma parte dominante, 

caracterizada pela ausência de um mecanismo de coordenação dominante ou por formas 

estáveis de centralização ou descentralização. Neste caso, os conflitos internos são resolvidos 

pelas coalizões que se formam, as quais procuram impor determinadas decisões que lhe sejam 

mais interessante. É uma estrutura onde o conflito está latente, uma vez que os espaços 

decisórios não se pautam pela obtenção se consensos, mas sim de hegemonia. 

 

 As configurações acima representam diferentes tipos de estruturas e são delineadas 

pela utilização de um tipo principal de mecanismo de coordenação, pela predominância de 

uma parte chave da organização e por determinada forma de descentralização.  

 Na sequência, expõe-se de forma mais detalhada o modelo burocrático, que constituiu-

se no paradigma predominante nas organizações durante o século XX, discutindo-se as 

características gerais da burocracia bem como destacando sua aplicabilidade às organizações 

complexas como as universidades. Também desenvolve-se a discussão de duas outras 

configurações normalmente associadas à instituição universidade, que é a burocracia 

profissional e a organização inovadora, denominada aqui de adhocracia para preservar a 

definição original de Tofler (1970). A organização política, mencionada em publicação mais 

recente de Mintzber et alli (2006), será abordada no tópico sobre os modelos de governança 

universitária, pois a menção a este critério de tomada de decisão tem Baldridge (1971) como 

referência e por sua descrição apresentar o modelo como característico de organizações onde 

não existe predominância de coalizões, assemelhando-o ao modelo anárquico. 

 

 

4.2.1  A burocracia mecanizada 

 Na literatura técnica, tanto o conceito de organizações como de estrutura 

organizacional remetem aos estudos de Max Weber (1974; 1999), que definiu o termo 

burocracia para representar as organizações modernas. As organizações, como as conhecemos 

hoje, são um tipo de sistema social típico do período industrial, “enquanto antes a sociedade 

era constituída de um sem número de pequenos sistemas sociais desorganizados, hoje são as 
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organizações – e organizações cada vez maiores e mais bem estruturadas – que dominam o 

panorama social contemporâneo [...]”(MOTTA; BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 1). 

 O conceito de organização burocrática insere-se na ideia de sistema social, 

correspondendo aos sistemas sociais organizados, em contraposição aos agrupamentos não 

organizados. “Diremos que uma organização ou burocracia é um sistema social racional, ou 

um sistema em que a divisão do trabalho é racionalmente realizada tendo em vista os fins 

visados [...]” (MOTTA; BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 7). As burocracias fundam a sua 

legitimidade no poder racional-legal, que se manifesta pela existência de normas e por uma 

ação racional calcada no formalismo, na impessoalidade e por serem dirigidas por 

administradores profissionais. Os autores identificam as seguintes características da 

burocracia: a autoridade deriva de normas racionais-legais, em vez de tradicionais; as normas 

são escritas e exaustivas; caracteriza-se por seu caráter hierárquico; apresenta uma divisão 

horizontal do trabalho, em que as diferentes atividades são distribuídas de acordo com os 

objetivos a serem atingidos (MOTTA; BRESSER-PEREIRA, 2004, p. 15). 

 O modelo de organização burocrática, que ainda predomina na estruturação moderna, 

advém dos estudos de Max Weber, o qual o relaciona com um dos tipos de dominação 

legítima, caracterizada por seu caráter racional, sendo  

 

baseada na crença da legitimidade das  ordens estatuídas e do direito de 
mando daqueles que, em virtude dessas ordens, estão nomeados para exercer 
a dominação (dominação legal). [...] No caso da dominação baseada em 
estatutos, obedece-se à ordem impessoal, objetiva e legalmente estatuída e 
aos superiores por ela determinados, em virtude da legalidade formal de suas 
disposições e dentro do âmbito de vigência destas (WEBER, 1999, p. 141). 

 

 A burocracia moderna rege-se por jurisdições fixas e oficiais, regulamentadas por leis 

ou normas administrativas, sendo que as atividades necessárias à consecução dos objetivos 

são distribuídas de forma fixa como deveres oficiais. Para garantir o cumprimento desses 

deveres, contrata-se somente pessoas com as qualificações previstas em um regulamento 

geral, sendo que 

 

a autoridade de dar as ordens necessárias para a execução desses deveres 
oficiais se distribui de forma estável, sendo rigorosamente delimitada pelas 
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normas relacionadas com os meios de coerção […] que possam ser colocados 
à disposição dos funcionários ou autoridades (WEBER, 1974, p. 229). 

 

 Também orientam a burocracia moderna os princípios da hierarquia dos postos e 

níveis de autoridade, que formam um sistema ordenado de mando e subordinação, calcada na 

supervisão dos postos inferiores pelos superiores.  

 

O princípio da autoridade hierárquica do cargo encontra-se em todas as 
organizações burocráticas, sendo que o cargo na administração moderna 
baseia-se em documentos escritos, e cuja ocupação requer 
habitualmente um treinamento especializado. O cargo, quando 
plenamente desenvolvido, requer a dedicação plena do funcionário, cujo 
desempenho segue regras gerais, mais ou menos estáveis, e que podem 
ser aprendidas (WEBER, 1974, p. 231). 
 

 O tipo ideal de dominação legal é exercido por meio de um quadro administrativo 

burocrático, o qual, no tipo mais puro, baseia-se em funcionários individuais (monocracia, em 

oposição à colegialidade), os quais: 

 

1. são pessoalmente livres; obedecem somente às obrigações objetivas de 
seu cargo; 
2. são nomeados (e não eleitos) numa hierarquia rigorosa de cargos; 
3. têm competências funcionais fixas; 
4. em virtude de um contrato, portanto, (em princípio) sobre a base de livre 
seleção, segundo 
5. a qualificação profissional – no caso mais racional: qualificação 
verificada mediante prova e certificação por diploma; 
6. são remunerados com salários fixos em dinheiro, na maioria dos casos 
com direito a aposentadoria;em certas circunstâncias (especialmente e 
empresas privadas), pode ser demitidos pelo patrão, porém sempre podem 
demitir-se por sua vez; seu salário esta escalonado, em primeiro lugar, 
segundo a posição na hierarquia e,além disso, segundo a responsabilidade do 
cargo e o princípio da correspondência à posição social; 
7. exercem seu cargo como profissão única ou principal; 
8. têm a perspectiva de uma carreira:”progressão” por tempo de serviço ou 
eficiência, ou ambas as coisas, dependendo do critério dos superiores; 
9. trabalham em “separação absoluta dos meios administrativos” e sem 
apropriação do cargo; 
10. estão submetidos a um sistema rigoroso e homogêneo de disciplina e 
controle do serviço (WEBER, 1999, p.144). 
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 Motta e Vasconcelos (2008, p.132) expõem as vantagens da estrutura burocrática que 

têm lhe permitido sobrepor-se a outras abordagens por um tempo tão longo: 

 

− o predomínio da lógica científica sobre a lógica 'mágica', 'mística' ou 
'intuitiva'; 
− a consolidação de metodologias de análise 'racionais', visando ao 
aprimoramento de processos de produção; 
− a profissionalização das relações de trabalho e a consolidação de uma 
lógica visando garantir a igualdade de todos diante das regras, reduzindo os 
favoritismos e clientelismos típicos das corporações de ofício; 
− a formalização das competências técnicas, permitindo evitar as perdas e 
desperdícios próprios da tradição oral das comunidades artesanais e 
sociedades baseadas no costume e na tradição; 
− isomorfismo: a estrutura burocrática impessoal, dado o seu alto grau de 
formalização, é um modelo mais fácil de ser transposto para outras 
sociedades e incorporado por culturas diferentes, em países distintos, o que 
permite a expansão dos negócios, facilita a comunicação e permite o 
comércio global. 

 

 Mintzberg (1995) identifica uma estrutura organizacional como burocrática na medida 

em que o seu comportamento seja previsível  ou esteja pré-determinado, ou seja, normalizado. 

Porém, também questiona que o modelo burocrático exista apenas na forma identificada por 

Weber. Pugh et al. (1968) identificaram relações significativas quanto à especialização, 

normalização e formalização, porém, uma baixa significância na concentração de autoridade 

sobre a tomada de decisão, sugerindo a existência de diversos tipos de estruturas burocráticas. 

 Destaca-se que tal modelo deixou de ser unanimidade a partir dos trabalhos da escola 

estruturalista, pois na prática, como Weber também havia identificado, não se encontra uma 

burocracia que apresente plenamente todos os elementos.  Outrossim, identificaram-se 

disfunções no modelo, muitas vezes em virtude do próprio cumprimento de suas 

características, que comprometiam o seu rendimento, ao invés de gerar eficiência. 

 Neste sentido, Motta e Vasconcelos (2008) sintetizam as críticas de alguns 

pesquisadores que seguiram a mesma corrente de Weber, a do estruturalismo 

fenomenológico, sendo os principais: Robert K. Merton, Philip Selznick, Alvin Goldner, 

Michel Crozier e Peter Blau6. Estes pesquisadores analisam e criticam a burocracia a partir de 

                         

6 Motta e Vasconcellos (2008) utilizam-se das seguintes obras para sintetizarem o pensamento destes autores: BLAU, P. 

The dinamics of bureaucracy. Chicago: University os Chicago Press, 1955; BLAU, P.; SCOTT, W. R. Organizações 

formais. São Paulo: Atlas, 1970; CROZIER, M.; FRIEDBERG, E. Lácteur et le systeme. Paris: Seuil, 1977; CROZIER, 
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discrepâncias no modelo formal (oficial) e de práticas informais, o que provoca disfunções 

que reduzem a eficiência da organização. 

 Merton (1973) reconhece na burocracia o mérito de propiciar eficiência técnica, 

ressaltando, porém, que a aproximação do modelo ideal só é possível com a eliminação das 

relações pessoais e de decisões não racionais. Mesmo no caso de preparação de uma força de 

trabalho devotada inteiramente a consecução dos objetivos organizacionais, mediante 

cumprimento estrito das normas, o necessário processo de treinamento para internalização 

destas provoca problemas mesmo quando bem sucedidas, pois o treinamento capacita para 

determinado conjunto de atividades, porém incapacita para outras. 

 

Ações baseadas no treinamento e em habilidades, já empregadas com 
sucesso, podem resultar em reações inadequadas quando as condições se 
modificam. Uma flexibilidade da aplicação das habilidades resultará em um 
ambiente instável, em desgastes mais ou menos sérios […] (MERTON, 
1973, p. 60). 

 

 O formalismo intensifica-se “[...] até o ponto em que a preocupação básica com a 

conformidade com as regras encontre a consecução dos objetivos da organização [...]” 

(MERTON, 1973, p. 63). Os problemas provocados pela rigidez burocrática são frutos de 

ações para manutenção de sua própria lógica, que exigem a adesão a objetivos 

organizacionais únicos e o desempenho de tarefas em estrita observância com critérios de 

eficiência pré-definidos. 

 Para Merton, toda ação social possui um paradoxo básico, em que cada efeito desejado 

de uma ação gera uma série de efeitos secundários, não desejados. Essas discrepâncias 

provocam tensões na organização, conduzindo à resistência e ao conflito. Assim, quando o 

                                                                             

M. Le phénoméne bureaucratique. Paris: Seuil, 1964; CROZIER, M. On ne change pas la société par sécret. Paris: 

Grasset, 1979; GOLDNER, A. Patterns of industrial bureaucracy. Glencoe: Free Press, 1954; MERTON, R. The role-

set: problems in sociological theory. British Journal of Sociology, v. VIII, p. 106-120, 1950; MERTON, R. La théorie 

du groupe de référence et la mobilité sociale. In: Psychologie sociale. Paris: Dunod, 1965; MERTON, R. Bureaucratic 

structure and personality. Social Forces v. XVIII, p. 560-568, 1949; Structure sociale et anomie. In: Psychologie sociale. 

Paris: Dunod, 1965; MERTON, R. Estrutura burocrática e personalidade. In: WEBER, M. et al. Sociologia da 

burocracia. Rio de janeiro, p. 108, 1966. SELZNICK, P. TVA and the grass roots. Berkeley: University of California 

Press, 1955;    THOMPSON, V. A moderna organização. Rio de janeiro: Usaid, 1967. 
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sistema social não permite muita mobilidade, os indivíduos tendem a adotar as regras de seu 

grupo originário, adotando normas funcionais e padrões de comportamento que se tornam 

disfuncionais quando não hã perspectiva de mobilidade social. Quando o seguir a regra torna-

se um fim, e não um meio, gera-se despreocupação com os objetivos organizacionais, uma 

vez que o apego excessivo a rotinas, a regras e ao formalismo não deixa margem a nenhuma 

flexibilização ou questionamento do sistema em questão (MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

 

 Alvin Gouldner também ressalta as disfunções que a necessidade de controle na 

burocracia provocam por se basear em regras gerais e impessoais. A impessoalidade da regra 

afetaria os membros do grupo quanto às relações de poder. Uma vez que existem interesses e 

objetivos conflitantes entre os membros da organização, regras terminam por ser estabelecidas 

pela coalizão dominante, e a resistência estabelece-se por parte daqueles que possuem 

interesse contrário. Quando o espaço de negociação é reduzido pelas regras burocráticas, 

gesta-se o conflito, pois a negociação requer práticas de diálogos informais e, 

consequentemente, uma burocracia plenamente formalizada terá dificuldade em obter adesão 

aos objetivos do sistema (MOTTA; VASCONCELOS, 2008). Assim, a burocratização 

impacta diretamente no comportamento dos indivíduos e grupos na organização. 

 

[…] a conseqüência imprevista de regras gerais e impessoais é a criação de 
padrões mínimos de comportamento organizacional aceitável. Os padrões 
mínimos de desempenho tendem a tornar-se o padrão comum para quase 
todos os membros da organização e, assim, tornam-se também o padrão 
máximo. O indivíduo que se desvia em direção a desempenho mais elevado 
é o rompedor de quotas, “o entusiasmado”, ou o “homem da companhia”. O 
desempenho mínimo, no entanto, conduz à discrepância entre as metas 
(mantidas pelos líderes) e a realização organizacional. Hã pressões para que 
os supervisores controlem mais os empregados. Isso aumenta a visibilidade 
das relações de poder dentro do grupo, leva a um incremento da tensão 
interpessoal e perturba o equilíbrio do sistema (KATZ; KAHN, 1978, p. 76). 

 

 O padrão mínimo de desempenho provocado pela adoção de regras impessoais como 

norteadores do sistema afeta diretamente o desempenho da organização e, ao invés de unir o 

sistema organizacional para consecução de objetivos comuns, termina acentuando as tensões. 

 Philip Selznick discute o processo de resistência e conformidade oriundo da excessiva 

burocratização da organização utilizando o estudo de caso da Tenesse Vale Authority (TVA). 
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Questiona o processo de descentralização em sistemas burocráticos pela perspectiva de que a 

delegação de tarefas estimula as subunidades a criarem suas próprias metas, as quais podem 

chocar-se com as etapas organizacionais (PARK, 1997). 

 Para Selznick, a bifurcação de interesses provocados pela delegação de autoridade nas 

burocracias afeta os objetivos organizacionais, pois o formalismo e o apego às regras bloqueia 

a inovação e a renovação administrativa. A ação dos indivíduos nas organizações é 

recalcitrante e indecisa, pois este não se anula em função da totalidade, reduzindo-se ao 

desempenho de um papel específico, sendo que os atores sociais resistem contra o controle 

social, pois as organizações são influenciadas por forças tangenciais que influenciam em suas 

estruturas formais. Como as organizações precisam se adaptar continuamente, a coalização 

dominante tem de absorver novos elementos à organização em um processo de cooptação que 

se materializa nas alianças e coalizões informais e, formalmente, na doutrinação gerada pelas 

regras vigentes (MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

 Michel Crozier estuda organizações burocráticas francesas, identificando que a 

impessoalidade que se pretende ao criar regras para controlar o comportamento do trabalhador 

termina por estimular os grupos a adotarem novas regras para resguardarem seus interesses. 

As organizações burocráticas estimulam os grupos a reproduzirem as mesmas regras e 

estruturas que lhes beneficia, gerando um círculo vicioso. Por serem formadas por interesses 

múltiplos e divergentes, as organizações possuem várias racionalidades e “lógicas de ator” 

igualmente válidas, onde os atores sociais tomam decisões de acordo com seus interesses 

específicos, o que produz incoerências e incertezas no sistema organizacional. Por tratar-se de 

um sistema de jogos estruturados, a colaboração dos atores é pautada por seus objetivos e 

interesses pessoais, em busca de melhores condições de inserção no sistema e possibilidade de 

obter maior controle de recursos (MOTTA; VASCONCELOS, 2008). 

 O controle dos recursos organizacionais é distribuído de forma desigual, e os atores 

sociais que controlam recursos essenciais, possuindo as competências fundamentais para o 

financiamento da organização, têm mais poder. Como “[...] a mudança organizacional 

redistribui as zonas de incerteza pertinentes e o controle de recursos, provocando logicamente 

resistências dos que se veem privados de recursos, uma vez que a disputa por recursos nas 

organizações é um jogo de soma zero [...]” (MOTTA; VASCONCELOS, 2008, p.144), os 

atores sociais estão continuamente se movimentando para criar novas estruturas e ordem 
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social, precisando, para tanto, basear-se no sistema anterior ao mesmo tempo que procuram 

romper com o sistema de distribuição sobre recursos e poder da ordem estabelecida. 

 Peter Blau destaca a ineficácia da burocracia em instituir a impessoalidade nas 

relações de trabalho, pois os indivíduos mantêm sua capacidade discricionária de quais regras 

devem ser obedecidas em stricto e quais podem ser flexibilizadas, com os funcionários 

evitando “[...] os aspectos desagradáveis dos procedimentos oficiais e mudar a sua conduta a 

fim de adotar atitudes que julguem mais apropriadas ou convenientes para a situação, 

dependendo de seus valores como grupo organizacional” (MOTTA; VASCONCELOS, 

2008,p.147). A desobediência das regras no cotidiano é associada à personalidade dos 

indivíduos, a partir de sua capacidade discricionária. Assim, o formalismo e a impessoalidade 

do tipo ideal burocrático não passariam de uma ficção. 

 Motta e Vasconcelos (2008) destacam também o trabalho de Victor Thompson, 

segundo o qual a burocracia moderna tem um desequilíbrio crescente entre a capacidade e a 

autoridade, sendo incapaz de desenvolver o potencial criativo na organização por falta de uma 

administração mais flexível que favoreça uma orientação para a inovação. 

 Com a difusão dos estudos da abordagem estruturalista, identificaram-se inúmeras 

disfunções no sistema burocrático, comprovando-se o que o próprio Weber já havia alertado, 

de que o modelo burocrático é um tipo ideal, que não encontra aplicação completa na prática 

organizacional. Porém, faltava um parâmetro sob o qual poder-se-ia definir determinado 

modelo organizacional. Com a definição de um modelo no extremo oposto, também um tipo 

ideal, podia-se construir um continuum no qual as organizações seriam analisadas. Isto só foi 

possível com a concepção de “estrutura orgânica”, proposta por Burns e Stalker (1966). Tal 

modelo caracteriza-se por ter relações de trabalho abertas e informais, em que grande parte 

dos problemas se resolvem na medida em que surgem, encontrando-se muitos traços de 

informalidade nas relações, permitindo o uso do ajuste mútuo na coordenação do trabalho no 

lugar de uma normatização muito rígida. Os autores passam a associar as organizações 

mecânicas com ambientes estáveis, enquanto as organizações orgânicas com ambientes 

turbulentos, com grande concorrência e mudanças tecnológicas rápidas. Motta e Vasconcelos 

(2008, p. 220) sintetizam as características desta última como: 
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- um ajuste contínuo e uma redefinição de tarefas correspondentes; 
- institucionalização da mudança como um elemento natural; 
- a valorização das expertise, do técnico de alto nível que detém o 
conhecimento especializado; 
- criação de um ambiente gerencial que favoreça a criatividade e inovações; 
- administração descentralizada, baseada em ajuste mútuo pelas partes e 
relações informais, substituindo o controle burocrático; 
- autonomia controlada para os empregados, administração por objetivos; 
- possibilidade de interações e comunicações a qualquer nível, de acordo 
com as necessidades do processo; 
- alto grau de envolvimento e compromisso com os fins da organização 
como um todo. Criação de um loosely coupled system ou sistema fracamente 
articulado. 

 

 Burns e Stalker (1961) inserem-se numa corrente posterior ao estruturalismo, que é 

escola contingencial. Enquanto a concepção de organização como um sistema aberto já estava 

presente na escola estruturalista, a concepção de que esta desenvolve suas atividades imersa 

num processo de relações com um ambiente que a circunda e que lhe impõe restrições será 

importante para compreender a dinâmica organizacional. Da mesma forma que a identificação 

de relações informais e a disputa de poder dentro da organização evidenciaram diversas 

disfunções da burocracia, as pressões ambientais, em especial a tecnologia, será o mote para 

outra série de contestações do modelo burocrático. 

 As características apresentadas não significam que o processo de configuração torna-

se dual, mas que o modelo burocrático não é mais o único padrão. Entre os dois tipos, pode-se 

conceber inúmeras possibilidades de arranjo. No quadro a seguir tem-se um comparativo 

entre os dois modelos. 

 

QUADRO 4.3 - MODELOS MEÂNICOS X ORGÂNICOS 

Modelo Mecânico Modelo Orgânico 

• Especialização do trabalho – cada 
indivíduo com uma tarefa; 

• Papéis determinados para um 
conjunto de tarefas específicas; 

• Hierarquia reforçada; 
• Autoridade centralizada; 
• Padronização de tarefas; 
• Organização informal marcada 

por símbolos de status e poder; 

• Coordenação e equipes 
multifuncionais; 
• Mecanismos de integração complexos; 
• Papéis complexos redefinidos 
continuamente e não correspondendo só a 
uma tarefa; 
• Descentralização e autonomia; 
• Organização baseada em competência 
técnica entre “pares”; 
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• Controles burocráticos reforçados 
(Tightly Coupled System). 

• Poucos controles burocráticos (Loosely 
Coupled System). 

FONTE: Motta e Vasconcelos (2008, p. 221). 

 

 Realizaram-se inúmeros estudos abordando a sobrevivência das organizações em 

ambientes complexos e turbulentos, ou seja, com grande variabilidade. Vasconcelos (2004) 

analisa as propostas de superação do modelo burocrático weberiano a partir das críticas 

materializadas nas disfunções da burocracia e no papel do ambiente destacado pela Teoria 

Contingencial com a identificação de características que formariam o modelo pós-burocrático. 

Argumenta que para realmente se superar a rigidez burocrática seria necessário instituir 

modelos descentralizados que reconhecessem  a natureza coletiva e orgânica do trabalho 

moderno, cujas funções deveriam ser continuamente adaptadas.  

 Vasconcelos (2004) considera que se o modelo burocrático baseia-se na autoridade 

racional-legal e que um modelo pós-burocrático deveria basear-se em outra lógica, a qual  

seria a da autoridade carismática. Neste caso, o modelo involuiria para um tipo pré-

burocrático. Por esse raciocínio, organizações puramente pós-burocráticas não existem, 

circunscrevendo-se a enclaves dentro da organização. 

 

[…] a ideia de uma organização pós-burocrática real cumprindo 
integralmente todos os requisitos de autonomia, aprendizagem, flexibilidade, 
confiança, diálogo não será visível, a não ser que se redefina um critério de 
legitimidade sobre o qual ela repousará. Isso implica compreender como se 
dão os processos de institucionalização do carisma, as dinâmicas de 
liderança, motivação, comprometimento e trabalho em grupo de uma forma 
mais profunda, uma vez que esses elementos, periféricos para o modelo 
burocrático, são absolutamente centrais para o funcionamento dos enclaves 
pós-burocráticos que os flexibilizam no contexto do capitalismo moderno 
(VASCONCELOS, 2004, p. 217). 

 

 Conclusão semelhante já havia sido apontada por Dellagnello e Machado-da-Silva 

(2000), que identificam o surgimento de novas formas organizacionais, não-burocráticas, 

como aquelas que seguiriam uma lógica diferente da instrumental que caracteriza a autoridade 

racional legal. No caso, encontraram indícios apenas em alguns tipos de organizações, que 

seguiriam a racionalidade substantiva, porém sendo um fenômeno bastante restrito. 
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 Já Mintzberg (1995) considera a formalização do comportamento como o aspecto que 

evidencia as disfunções da burocracia, ou seja, a estrutura burocrática tende a apresentar 

problemas pelo excesso de normas.  

 Percebe-se nas características e argumentações apresentadas que o modelo orgânico 

também deve ser interpretado como um tipo ideal, sendo que o modelo burocrático continua 

predominando nas organizações modernas e cada vez mais tem suas deficiências atenuadas 

pela inserção de características  que lhe conferem maior autonomia de decisão e flexibilidade 

para lidar com os desafios ambientais.  

 

 

4.2.2  Modernas configurações estruturais utilizadas na universidade 

 

 Esta subseção destaca outras duas configurações identificadas por Mintzberg (1995; 

2006), além da burocracia mecanizada, que vêm sendo utilizadas pelas organizações 

modernas e que podem ser associadas à universidade: burocracia profissional e adhocracia. 

 

 

4.2.2.1  Burocracia profissional 

 

 A burocracia profissional caracteriza-se por ter a padronização de habilidades como 

principal mecanismo de coordenação e por ter no núcleo operacional a principal fonte de 

pressão sobre as decisões da organização. Ao construir sua estrutura, considera os seguintes 

parâmetros: qualificação profissional, obtida geralmente por treinamento em instituições 

externas; especialização do trabalho horizontal e descentralização seletiva, tanto no sentido 

horizontal, quanto vertical (MINTZBERG, 1995). 

 A burocracia profissional diferencia-se da burocracia mecanizada por uma série de 

fatores, como é o fato de seu processo de seleção já contemplar uma formação completa, 

fortemente influenciada pelas associações profissionais e instituições formadoras, como as 

universidades. Na burocracia mecanizada, o trabalho é delineado pela tecnoestrutura e o nível 

intermediário se impõe ao núcleo operacional, cujo treinamento para o trabalho é muitas 
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vezes obtido internamente.  Enquanto a autoridade da burocracia mecanizada é de natureza 

hierárquica, na estrutura profissional ela é de natureza profissional (MINTZBERG, 1995). 

 Considerando-se o papel desempenhado pelo conhecimento, a crescente qualificação 

do profissional burocrático faz com que os atores organizacionais busquem a compreensão 

das normas que regem a organização, seja pela interação com os demais atores sociais ou nos 

documentos, o que, somado à qualificação do profissional, constitui-se em meio para se obter 

poder, pois “administração burocrática significa: dominação e virtude do conhecimento, este é 

seu caráter fundamental especificamente racional” (WEBER.1999, p. 147). 

 Devido à complexidade do trabalho, bem como a qualificação do profissional exigido 

para desempenhá-lo, a estrutura profissional reduz o poder da tecnocracia em definir padrões 

do trabalho. “O processo do trabalho complexo não pode ser formalizado por normas e 

regulamento, e os vagos resultados não podem ser padronizados pelos sistemas de 

planejamento e controle [..].” (MINTZBERG, 1995, p. 210). 

 Neste tipo de organização, o mecanismo de coordenação permite tanto a padronização 

(de habilidade, não de tarefas ou resultados) quanto a descentralização. Devido à autonomia 

que os especialistas adquirem sobre seu próprio trabalho, o núcleo operacional tem grande 

relevância, agindo independentemente de seus colegas e mais próximo dos clientes. Outra 

parte que tem grande relevância é a estrutura de apoio, mas numa perspectiva de suporte ao 

núcleo operacional. A burocracia profissional caracteriza-se por ser uma estrutura muito 

democrática, mas apenas para o  núcleo operacional, sendo que a assessoria de apoio continua 

subordinada à autoridade hierárquica (MINTZBERG, 1995). No caso das universidades, ter-

se-ia o corpo docente agindo enquanto burocracia profissional e o corpo técnico 

administrativo compondo a assessoria de apoio. 

 A assessoria de apoio tem a função de auxiliar o trabalho dos profissionais do núcleo 

operacional, porém sem o poder desse último, formando uma espécie de estrutura paralela 

caracterizada pela centralização e padronização de atividades.  

 Além de controlar o próprio trabalho, os profissionais do núcleo operacional buscam 

influenciar as decisões administrativas que os afetam. Para tanto, precisam “[...] controlar a 

linha intermediária da organização, o que os profissionais fazem com o fim de assegurar que 

ela seja assessorada por ‘seus próprios pares’. Uma parte do trabalho administrativo é 

executado pelos próprios profissionais operadores [...]” (MINTZBERG, 1995, p. 197). 
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 As próprias decisões estratégicas sofrem influência desses profissionais, como é o caso 

específico das universidades, que ao utilizarem o sistema colegiado para tomarem as decisões 

que atingem toda a instituição, terminam assumindo uma parcela de poder que em outros 

tipos de organização caberiam à alta cúpula, a qual adotaria a função de representar a 

organização perante o ambiente (OLIVEIRA, 2007). Ou seja, desempenhariam o seu papel 

mais na fronteira da organização do que nos assuntos internos. A autonomia desses 

profissionais também é identificada em sua resistência à automação do trabalho pela 

tecnologia da informação, a qual ocupa uma função de auxiliar o trabalho.  

 

[…] em organizações com esse tipo de estrutura [burocracia profissional], o 
poder reservado aos profissionais qualificados é grande, e tudo que possa ser 
visto como ameaça a esse poder pode ser objeto de resistência por parte 
deles, incluindo a automação. […] esses profissionais podem ser arredios à 
tecnologia, pois ela pode trazer racionalização de suas habilidades e divisão 
do trabalho, retirando-lhes a autonomia e atrapalhando seu relacionamento 
com os clientes […] (OLIVEIRA, 2007, p. 180). 

 

 No caso da assessoria de apoio, torna-se possível a automatização por suas 

características, como ressalta Oliveira (2007, p. 178). 

 

[…] esse tipo de organização apresenta, também, uma certa quantidade de 
atividades relacionadas com o trabalho burocrático e mecanizado. São 
tarefas, na maioria das vezes, rotineiras e padronizadas e realizadas por 
trabalhadores que dão apoio aos profissionais qualificados, como no caso das 
secretarias acadêmicas nas universidades. [...] essas atividades sofrem, 
agora, automação, diminuição de mão-de-obra, e aparece o trabalho de 
monitoramento e intervenção. As tarefas tradicionais podem, inclusive, ser 
realizadas pelos próprios profissionais qualificados, quando da execução de 
algumas atividades secundárias. Um professor, por exemplo, ao preencher 
eletronicamente um diário de classe, interfere em atividades anteriormente 
dedicadas a setores internos, alterando e, até, reduzindo as atividades nas 
secretarias acadêmicas […]. 

 

 As secretarias, antes responsáveis por realizar atividades como matrícula, expedição 

de históricos e declarações, passam apenas a monitorarem o processo e intervir em situações 

específicas. Além dos docentes, tem-se a presença dos próprios alunos executando tarefas 

como as acima demonstradas. Além da integração das áreas típicas de apoio, como as 

secretarias, tem-se também uma grande possibilidade de automação nas áreas administrativas 

da administração superior, como serviços financeiros, compras e gestão de materiais, etc. Se 

por um lado reduz o número de trabalhadores, a automação também pode favorecer o 



156 

surgimento na assessoria de apoio de “trabalhadores mais qualificados, multifuncionais e 

coordenados por valores. Para o caso dos profissionais qualificados no núcleo operacional, 

[…] pequenas alterações surgem no seu trabalho, que continua sendo coordenado, 

basicamente, pela padronização de habilidades” (OLIVEIRA, 2007, p. 179). 

 Por ocorrer normalmente em situações nas quais o núcleo operacional é dominado por 

trabalhadores com habilidades profissionais difíceis de aprender, a burocracia profissional 

tem um ambiente caracterizado pela complexidade, porém estável, requerendo a utilização de 

procedimentos que só podem ser adquiridos por programas de formação de longa duração e 

ainda ser estável o suficiente para permitir a padronização dessas habilidades (MINTZBERG, 

1995). Uma vez que parte da doutrinação desses profissionais foi adquirida antes de seu 

ingresso na instituição, torna-se complicado modificar aspectos de seu trabalho que colidam 

tanto com o poder que adquirem quanto confrontem com os valores de sua área profissional. 

 Considerando-se as organizações profissionais como burocráticas, tem-se de analisar o 

desempenho desses profissionais nas funções organizacionais, como o faz o próprio Weber 

(1999), pois, em princípio, o tipo ideal burocrático não se enquadraria na percepção que 

Mintzberg (1984) apresenta para este tipo de profissional, cuja autonomia descaracterizaria o 

sistema hierárquico estrito identificado no tipo ideal. Dessa forma, a autonomia do 

profissional do núcleo operacional pode ser considerada uma disfunção do modelo, uma vez 

que parte do poder decisório que obtém deveria localizar-se naturalmente na linha hierárquica. 

 Por outro lado, estes profissionais atendem a um dos principais requisitos burocráticos, 

que é o formalismo, sendo o segundo “espírito” da norma destacado por Max Weber, e refere-

se à ação que os funcionários empreendem buscando “uma execução materialmente utilitária 

de suas tarefas administrativas. […] Esse utilitarismo costuma manifestar-se nas tendências a 

exigir os correspondentes regulamentos [...]” (WEBER, 1999, p. 147). 

 Mintzberg (1984) alerta que em muitas burocracias profissionais, a proliferação de 

regras chega a ser maior do que na burocracia maquinal, pois no lugar de um corpo de 

analistas de normalização, têm-se os próprios operários tentando padronizar (legalizar) a 

forma como é realizado o trabalho pelo qual são responsáveis. Considerando-se que a regra 

escrita obriga tanto superiores como subordinados, a autoridade é inata à função e, em grande 

parte, baseada no conhecimento. Dessa forma, analisando-se a tese weberiana da organização 

burocrática (WEBER, 1974; 1999) com a compreensão de que se trata de um estudo 

descritivo e que o tipo ideal é uma abstração teórica, pode-se deduzir que a utilização de 
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mecanismos diferentes de supervisão (subordinação) direta do trabalho não descaracterizaria a 

organização como burocrática. 

 Portanto, dado que a regra visa à consecução dos objetivos organizacionais ao mesmo 

tempo em que é vista como útil aos interesses individuais tem de ser seguida por todos. A 

existência de funcionários com as qualificações e conhecimentos sobre seu trabalho lhes 

permite obter autonomia sobre eventuais ordens de seus superiores, não necessariamente 

representando quebra da ordem burocrática, embora possa sê-lo da ordem hierárquica, uma 

vez que, consciente das funções de seu cargo e das normas que disciplinam a consecução dos 

objetivos organizacionais, tal profissional pode, em determinadas circunstâncias, agir contra 

desvios na própria linha hierárquica, o que ocorreria quando os superiores deixam de visar os 

objetivos organizacionais em prol de interesses próprios. 

 Por ser uma estrutura que requer estabilidade tem pouca propensão para inovar. 

Qualquer processo de mudança ocorre lentamente e sempre requer mudanças nos 

profissionais.  Normalmente serão requeridas mudanças nas escolas onde esses profissionais 

são formados, para que desenvolvam novas habilidades que juntamente com eles serão 

incorporadas à organização (MINTZBERG, 1995).  

 O conceito de organização profissional, enquanto desenvolvimento de uma estrutura 

dual na universidade, coincide com estudos como o de Machado-da-Silva (1991), que expõe 

dois modelos que orientam as organizações modernas e, mais especificamente, as 

universidades: o modelo burocrático e o modelo político. 

 

[…] de um lado, o modelo burocrático permite que se visualize o arcabouço 
estrutural como consistindo na dimensão formal que inclui normas e 
regulamentos, definição da divisão de trabalho quer horizontal 
(departamentalização) quer vertical (hierarquia de autoridade), e os cargos 
com as respectivas funções; de outro lado, o modelo político possibilita que 
se observe os padrões de intenção entre os indivíduos e/ou grupos de 
interesses com os padrões formais como departamentos, divisões, etc. Em 
outras palavras, a partir da concepção de organização em termos de modelos 
burocrático e político é possível definir-se a estrutura organizacional como 
consistindo na dinâmica das relações entre arcabouço estrutural e padrões de 
interação [...] (MACHADO-DA-SILVA, 1991, p. 81). 

 

 Neste tipo de estrutura, normalmente associada às universidades, interessa como ponto 

de análise a sua reação às mudanças na estrutura da universidade pela inserção de 

instrumentos de coordenação do trabalho baseados nos resultados, como os incorporados pelo 
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Reuni e as considerações de Oliveira (2007) sobre as reações desse tipo de organização ao 

processo de automação em relação à implementação do ensino a distância. A seguir, aborda-

se outro tipo de estrutura, que promete dotar de flexibilidade e inovação as organizações. 

 

4.2.2.2  Adhocracia 

 

 A adhocracia é uma estrutura orgânica que se utiliza, principalmente, do ajuste mútuo 

como mecanismo de coordenação e é centrada na assessoria de apoio ou, no caso da 

adhocracia operacional, no núcleo operacional.  

 

 Para Toffler (1970), o conceito de adhocracia refere-se a novos tipos organizacionais 

que solapariam o imperativo burocrático nas organizações, por ser uma estrutura mais 

democrática calcada na participação e no desenvolvimento humano. Segundo Cury (2000, p. 

113), seriam “organizações cinéticas, em que sua posição constantemente sofre modificações, 

de forma fluida e variável, tornando seus vínculos organizacionais, com lugares, funções ou 

pessoas, aceleradas a um índice cada vez mais frenético e mais rápido”. 

 A adhocracia suplantaria a burocracia conforme a própria sociedade evoluísse, 

movida pelo impacto da inovação tecnológica e caracterizada, cada vez mais, pela fluidez e 

transitoriedade, marcas que se incorporam a todas às esferas da sociedade. Tofler (1970, p. 

37), identifica que  

 

[...] a inovação tecnológica não se limita a combinar e recombinar máquinas 
e técnicas. Maquinas novas e importantes fazem mais do que sugerir ou 
provocar mudanças em outras máquinas – elas sugerem soluções inéditas 
para problemas filosóficos e até sociais, o modo como ele pensa e encara o 
mundo. 

 

 Em substituição à burocracia, o homem passa a ocupar uma posição permanentemente 

mutável, fluida e variável, em uma organização com alto índice de rotatividade de tarefas, e 

de pessoas, utilizando o que se denomina de gerência de projetos. 

 

Aqui, equipes são reunidas para resolver problemas específicos a curto prazo 
(…) diferentemente das divisões ou departamentos funcionais de uma 
organização burocrática tradicional, que se presume serem permanentes, a 
equipe de projeto, ou da força-tarefa, é temporária em sua própria concepção 
(TOFLER, 1970, p. 115). 
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 Porém, ao invés de uma substituição completa do modelo burocrático, Mintzberg 

(1995) identifica na adhocracia a possibilidade da organização resolver os problemas que 

tanto a burocracia mecanizada quanto a profissional não conseguem. Isso seria decorrência do 

fato dessas duas configurações voltarem-se para a obtenção de desempenho, e não para a 

solução de problemas. A adhocracia se adequaria a situações que exigem inovação 

sofisticada, em que se precisaria formar equipes de projeto ad hoc com especialistas de 

diferentes áreas do conhecimento. Por voltar-se à inovação, utiliza mecanismos de 

padronização do processo de coordenação do trabalho, caracterizando-se por ser 

 

[…] uma estrutura grandemente orgânica, com pouca formalização de 
comportamento; grande especialização horizontal do trabalho baseada no 
treinamento formal; tendência para agrupar os especialistas em unidades 
funcionais com finalidades de administração interna, mas desdobrando-se 
em pequenas equipes de projeto baseadas no mercado para levar a efeito seu 
trabalho; apoio nos instrumentos de interligação para encorajar o 
ajustamento mútuo, sendo estes a chave para os mecanismos de 
coordenação, dentro e entre essas equipes; e descentralização seletiva dentro 
e para essas equipes, as quais são localizadas em diversos pontos da 
organização e envolvem vários gerentes de linha e peritos de assessoria e de 
operação (MINTZBERG, 1995, p. 251). 

 

 Dessa forma, tanto pode-se ter organizações que se estruturem exclusivamente 

segundo uma configuração adhocrática, caracterizando a organização inovadora de Mintzberg 

(2006), a qual tanto pode representar um modelo organizacional por si só (MINTZBERG; 

MCHUGH, 1985), como  inserir características de flexibilidade e inovação nas organizações 

tradicionais, sejam da esfera empresarial ou organizacional (MARTINS; DANTAS, 2005), ou 

na integração de setores diferentes, como na formação de equipes de desenvolvimento de 

novos produtos, ou ainda, na formação de redes de pesquisadores entre universidades e 

centros de pesquisa. Tofler (1970) chama atenção para o fato de que tais arranjos são cada vez 

mais comuns e necessários  nas organizações. 

 

Empresas descartáveis, equipes ou comitês ad hoc não substituem 
necessariamente estruturas funcionais permanentes, mas as alteram a ponto 
de não serem mais reconhecíveis, exaurindo-as tanto de pessoas quanto de 
poder. Hoje, enquanto as divisões funcionais continuam a existir, cada vez 
mais equipes de projeto, forças-tarefas e estruturas organizacionais similares 
surgem em seu meio para em seguida desaparecer. E as pessoas […]. Elas 
costumam manter sua 'base' funcional, mas delas se desligam repetidas vezes 
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para prestar serviços como membros de equipes temporárias (TOFLER, 
1970, p. 117). 

 

 Por ser uma estrutura capaz de incentivar a inovação sofisticada sem a rigidez das 

formas burocráticas, a adhocracia adequa-se bem a situações de flexibilidade e inovação, 

facilitando as interações entre os agentes organizacionais para resolução de problemas 

complexos sem padronização ou supervisão direta. Por outro lado, mostra-se ineficiente na 

resolução de problemas cotidianos, mais adequados aos procedimentos padronizados e 

previsíveis, contemplados na estrutura burocrática. Mintzberg (1995) identifica duas 

modalidades de adhocracia: a administrativa e a operacional. 

 No caso da adhocracia administrativa, os projetos são desenvolvidos com o propósito 

de modificar a si mesma, existindo uma separação entre a equipe de apoio e o núcleo 

operacional, que pode ser excluído do processo inovativo e continuar sendo gerenciado pelos 

mecanismos da burocracia mecanizada. Neste modelo, “o componente administrativo da 

adhocracia aparece como um aglomerado orgânico de gerentes de linha e peritos de 

assessoria [...] trabalhando juntos em uma contínua mudança de relacionamentos e projetos 

determinados [...]” (MINTZBERG, 1995, 258). 

 Na adhocracia operacional, as equipes multidisciplinares voltam-se para a resolução 

de problemas relacionados às demandas dos clientes, o que requer grande participação do 

núcleo operacional. Nessa estrutura, o trabalho administrativo e operacional convergem e a 

assessoria de apoio se integra às equipes de projeto ao lado dos especialistas. Os especialistas 

envolvem-se em uma dupla estrutura, marcada pelo convívio da burocracia profissional com a 

adhocracia operacional. 

 

[…] para cada adhocracia operacional há uma burocracia profissional 
correspondente, a qual faz trabalho similar mas com orientação mais restrita. 
Enfrentando um problema do cliente, a adhocracia operacional engaja-se em 
um esforço criativo para encontrar nova solução, enquanto a burocracia 
profissional o rotula dentro de uma contingência conhecida, para qual pode 
aplicar um programa padronizado. A primeira se engaja no pensamento 
divergente mirando a inovação, e a segunda no pensamento divergente 
mirando a perfeição. [...] pelo motivo de que a adhocracia operacional busca 
inovar, seus especialistas devem interagir informalmente pelo ajustamento 
mútuo dentro das equipes de projeto estruturadas organicamente. Já a 
burocracia profissional, em razão de padronizar seus serviços, estrutura-se 
como sendo uma burocracia, na qual cada especialista pode operar só em sua 
própria função e trabalha automaticamente coordenado com os outros por 
seus conhecimentos e habilidades padronizados (MINTZBERG, 1995, p. 
254). 
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 A aplicação dessa estrutura na universidade brasileira pode ser visualizada na área de 

pesquisa, que atualmente funciona principalmente por meio de projetos. Nas universidades 

públicas, a pesquisa é financiada principalmente por entidades como o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) ou pela Financiadora de Estudos e 

Projetos (FINEP) dentre outras instituições públicas e privadas, dá-se pela forma de projetos, 

sejam bolsas de iniciação científica até pesquisas na fronteira do conhecimento. O estimulo à 

formação e consolidação de grupos de pesquisa, em detrimento do pesquisador individual, 

requer uma estrutura onde os profissionais possam trabalhar de forma produtiva. Como são 

profissionais com grande especialização em suas áreas de conhecimento e não possuem 

subordinação hierárquica aos demais membros da equipe, faz-se necessário um mecanismo 

que possibilite a comunicação horizontal, o que é possibilitado pelo ajuste mútuo. 

 Nesta estrutura, a crescente utilização de especialistas solapa a base tradicional das 

organizações estruturadas com base na hierarquia. Conforme a automação assimile as tarefas 

rotineiras, torna-se necessário utilizar especialistas cada vez mais qualificados para gerir 

situações inovadoras que requeiram a integração de profissionais flexíveis pertencentes a 

diferentes áreas de formação e que estarão lotados em diferentes departamentos da 

organização. Estes especialistas, que antes podiam estar abrigados na tecnoestrutura e 

auxiliavam os executivos na coordenação por padronização, passam a desempenhar funções 

relacionadas às áreas fins da organização, porém não se sujeitando ao comando hierárquico 

como os operários do núcleo operacional menos qualificados faziam. 

 Relacionando a burocracia automatizada com a adhocracia, Oliveira (2007) identifica 

que o uso da tecnologia da informação neste tipo de estrutura provoca pouca mudança, 

aparecendo de forma mais instrumental e periférica. A natureza orgânica dessa estrutura não 

se altera com a automação. Embora a tecnologia da informação tenha grande utilidade na 

integração e gerenciamento dos projetos, seria mais uma ferramenta à disposição do gestor. 

Mesmo no caso dos sistemas informatizados de gerenciamento de projetos, embora permitam 

o planejamento e o acoplamento em etapas do projeto, não automatizam as operações como 

na burocracia maquinal, pois lida com baixo volume e um processo de trabalho mutante. As 

modificações ocorrem em atividades mais periféricas, muitas vezes passíveis de terceirização. 

 

[…] Como conseqüência dessas modificações apenas periféricas, verifica-se 
que, para essas empresas, permanecem, ainda, a grande importância dos 



162 

setores de projeto e desenvolvimento, grande descentralização, baixa 
formalização e padronização na produção e uma coordenação baseada, 
principalmente, no ajustamento mútuo e em habilidades (OLIVEIRA, 2007, 
p. 187). 

 

 A adhocracia adequar-se-ia a ambientes que fossem tanto dinâmicos quanto 

complexos. Um ambiente dinâmico requer uma estrutura orgânica e descentralizada, 

características da adhocracia. Outra característica que favorece essa configuração é o fato da 

inovação ser um processo complexo e desenvolver-se num ambiente dinâmico, o que a torna 

de difícil compreensão e os resultados do trabalho são imprevisíveis. No caso das instituições 

que trabalham com pesquisa, ou mesmo as universidades, precisariam recorrer a esta estrutura 

quando se engajassem numa pesquisa inovadora (MINTZBERG, 1995).  

 Organizações inovadoras utilizando a equipe de projetos como base única de 

agrupamento ainda é restrita a setores específicos, relacionados à área de serviços ou a setores 

característicos da sociedade informacional. Porém, as estruturas adhocráticas vêm sendo 

comumente utilizadas nas organizações tradicionais, de forma a conferir-lhe flexibilidade e 

capacidade de inovação necessárias à sobrevivência em ambientes complexos e sujeitos a 

grande variabilidade (turbulentos). Neste caso, mescla-se características das diferentes 

configurações organizacionais, formando uma estrutura matricial, com duas ou mais bases de 

agrupamento, ou o fenômeno denominado hibridismo, onde uma organização termina por 

incorporar características de outros modelos para compensar fragilidades em sua estrutura. 

 Na estrutura universitária, a integração entre ensino, pesquisa e extensão envolve, na 

maioria das vezes, diversos órgãos de apoio às atividades centrais da universidade. Estas 

interações exigem a formação de equipes de projetos com profissionais especializados para 

desenvolver ações inovadoras relacionadas aos objetivos organizacionais. Com as mudanças 

recentes na legislação brasileira do ensino, incorporou-se aos projetos político-pedagógicos 

dos cursos, espaços para participação discente em sua própria formação, como é o caso das 

atividades complementares, exigindo a modificação das estruturas de ensino-aprendizagem 

para comportar os novos processos pedagógicos. Assim, é importante desenvolver formas 

organizacionais que permitam e estimulem ações inovadoras, o que exige a qualificação de 

profissionais que, mesmo lotados em estruturas funcionais, desenvolvam competências que 

permitam participar de equipes de projetos multifuncionais, dotando as organizações de 

mecanismos de inovação. Esta configuração pode ser obtida com a adoção de estruturas 
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matriciais, que já podem ser observadas nas estruturas universitárias, mesmo que de forma 

não institucionalizada, através de suas várias comissões. 

 É inequívoca a associação da estrutura adhocrática ao processo de horizontalização 

das estruturas organizacionais, dotando-as de mecanismos de ação mais flexíveis e inovativos, 

dado a natureza fluida, passageira e peculiar dos projetos. No caso das Universidades, 

verifica-se a utilização do projeto na pesquisa e na extensão, porém, cada vez mais se coloca 

junto ao ensino por meio da flexibilização dos currículos. Se, por um lado, ainda reste espaço 

para a continuidade do exercício da burocracia profissional por parte do corpo docente, 

devido as questões teóricas que permeiam os cursos, cada vez mais o componente 

complementar da formação poderá ser desenvolvido mediante ações diferenciadas e de 

duração determinada, como no caso dos projetos de iniciação científica, de extensão, de 

simulações ou que contextualizem a formação perante acontecimentos contemporâneos aos 

discentes daquele período determinado. 

 Outra ressalva que se faz quanto às equipes ad hoc nas universidades, refere-se à sua 

composição. Enquanto a literatura identifica nas equipes multidisciplinares o padrão para 

contrapor-se à rigidez funcional, nas universidades identifica-se muito a formação de redes de 

pesquisadores da mesma área de conhecimento, verificando-se com mais frequência a 

formação de equipes multi-institucionais. 

 

 

4.3 Modelos de governança universitária 

 

 Neste tópico, foca-se a discussão na organização universitária. Assim, o próprio 

modelo burocrático é explorado a seguir pelo impacto que também possui nestas instituições. 

Outros modelos de decisão (colegiado, político e anarquia organizada) também serão 

abordados dentro do contexto da universidade. 
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4. 3. 1  Modelo burocrático 

 

 Em sua análise dos modelos de gestão universitária, Baldridge (1971) identifica 

algumas das características da burocracia aplicáveis às instituições universitárias, dentre as 

quais destaca: competência como critério para nomeação; salários fixos e pagos diretamente 

pela organização; utilização de sistema de ranqueamento (hierarquização); carreira exclusiva; 

separação entre propriedade pessoal e organizacional. O autor identifica as seguintes 

características da universidade: é uma organização complexa sustentada pelo Estado; a 

universidade possui uma hierarquia formal com unidades sendo coordenadas por um conjunto 

de regulamentos; existem canais formais de comunicação que devem ser respeitados; existem 

relações de autoridade burocrática definidas, embora muitas vezes sejam desfocadas, 

ambíguas e mutantes; existem regras e políticas formais que sustentam a universidade em seu 

conjunto e governam muito de seu trabalho; e podem ser identificados procedimentos 

burocráticos nas atividades de “processamento de pessoas”. Estas são as atividades do dia a 

dia concebidas para ajudar a universidade moderna a manipular as suas operações de massa, 

para as quais o modelo burocrático parece mais adequado. 

 A aplicação do modelo burocrático é identificado por Mintzberg (2006) como mais 

associado à assessoria de apoio, ou seja, ao corpo técnico administrativo. Os docentes, por sua 

especialização, possuem grande autonomia sobre seu trabalho, não se sujeitando às 

normalizações de trabalho típicas das burocracias mecanicistas. Possuem autonomia não 

apenas sobre seu próprio trabalho mas exercem influências sobre níveis hierárquicos médios e 

superiores. Assim, a hierarquia nas universidades apresenta duas formas de organização: uma 

mais democrática, orientada de baixo para cima, onde predominam os profissionais docentes; 

e uma hierarquia vertical, onde está alocado o corpo técnico-administrativo, que é submetido 

a uma cadeia de comando similar às das burocracias mecanizadas. 

 No caso brasileiro, Vahl (1991, p. 112) ressalta que o modelo gerencial aproxima-se 

muito do modelo burocrático, pois tem  

 

[...] uma hierarquia de autoridade entre seus componentes estruturais bem 
definida; regras e normas específicas regulamentando a composição; 
atribuições e competências dos órgãos que o constituem; e uma divisão do 
trabalho com base nas especificações e por área de conhecimento […]. 
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 Hardy e Fachin (2000, p. 191) identificaram a burocracia mecanizada como modelo 

predominante na PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), 

ressaltando que “[…] centralização do poder, ênfase em controle e busca de eficiência não são 

aspectos que combinem com os requisitos de pesquisa. Estratégias de pesquisa não podem ser 

planejadas com alguns graus de sucesso sem o envolvimento da comunidade de professores 

[…]”. 

 Hardy e Fachin (2000) ressaltam que as universidades voltadas para o ensino são mais 

receptivas ao planejamento e controle mais centralizados. Dessa forma, com uso da 

classificação exposta por Steiner e Malnic (2006), percebe-se, pelo número de programas 

stricto sensu e número de dissertações e teses defendidas, que muitas instituições 

universitárias brasileiras apresentam na maioria de seus cursos uma grande concentração em 

atividade de ensino. 

 Baldridge (apud VAHL, 1991, p. 112) identifica que, embora a universidade se 

aproxime muito do modelo burocrático, apresenta certas características que a diferenciam das 

demais organização, quais sejam: 

 

- possui objetivos vagos e ambíguos, nem sempre claramente definidos; 
- serve a clientela com necessidades específicas, que possui voz ativa e 
deseja ser ouvida e participar do processo de tomada de decisão; 
- adota uma tecnologia complexa e não rotineira, atendendo clientes com 
necessidades individuais distintas; 
- compõe-se de profissionais altamente treinados e especializados, que 
demandam autonomia para o desenvolvimento de suas funções e cujos 
valores profissionais, freqüentemente, são conflitantes com a postura dos 
dirigentes e ocupante de cargos administrativos da organização. 

 

 Essa complexidade e ambiguidade na instituição universitária faz com que na prática, 

diversos modelos de decisão ocorram simultaneamente, dependendo de fatores externos e das 

características das áreas de conhecimento, da cultura e do momento histórico, além da parte 

da estrutura que esteja em análise.  
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4. 3. 2   Modelo colegiado 

 

 Neste modelo, a universidade configura-se como uma comunidade de estudiosos que 

resiste ao processo hierarquizado da burocracia reivindicando uma participação direta da 

comunidade universitária nas instâncias decisórias, num processo de participação paritário 

que se caracteriza pela busca de consensos (VAHL, 1991). 

 Baldridge (1971) identifica três fios condutores sobre a comunidade de estudiosos na 

universidade: a) uma gestão colegiada na universidade; b) os debates sobre a autoridade 

profissional na faculdade; e c) as prescrições utópicas de como deve funcionar o processo 

educacional. Enquanto prática gerencial, o modelo pleiteia ampla participação de todos os 

membros da comunidade acadêmica no processo de tomada de decisão ou, pelo menos, dos 

professores. Na prática, a ideia de uma comunidade de estudiosos administrando seus próprios 

assuntos independente da estrutura burocrática só funciona em pequenos estabelecimentos. 

Esta concepção pressupõe que as funções organizacionais são diferenciadas e a especialização 

deve ser considerada em seu conjunto, pautando-se por um processo decisório entre pares que 

busca decidir com base no consenso, uma característica inadequada para relações 

hierárquicas. 

 No segundo aspecto, a profissionalização da comunidade acadêmica diferencia-se 

entre uma competência oficial, de natureza burocrática, e uma eficiência técnica, que é a 

capacidade de executar determinada tarefa. Enfatiza-se a capacidade profissional dos docentes 

para tomarem suas próprias decisões e a liberdade (autonomia) que o trabalho universitário 

requer. Também se identifica um terceiro argumento, de conotações mais pedagógicas, que 

pleiteiam métodos pedagógicos mais pessoais e participativos na interação aluno-professor. 

Nesta orientação, o modelo colegiado seria mais uma representação utópica de um sistema 

educativo que não se caracteriza por relações hierárquicas e alienantes (BALDRIDGE, 1971). 

 Acerca do discurso de igualdade e decisão consensual que caracteriza este modelo, 

Baldridge (1971) destaca algumas simplicidades que o fragilizam, quais sejam: (1) constitui-

se mais numa representação de ideais utópicos do que numa expressão da realidade; (2) os 

tipos de tomada de decisão colegiada não se aplicam a muitos dos níveis decisórios da 

universidade. Se podem ser adequados para os níveis mais baixos, perde relevância nos níveis 

mais altos, permanecendo mais como um objetivo do que uma descrição de um processo 
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efetivo; (3) não lida adequadamente com conflitos  e a tentativa de obter consensos 

desencadeiam longos processos de discussão que, muitas vezes, só encontram solução quando 

um grupo prevalece. 

 Embora organizada de forma hierárquica e vertical, as universidades podem  

caracterizar-se pelo modelo colegiado, porém, com setores especializados e com baixa 

cooperação, corroborando o que afirma  Baldridge (1971), de que esse processo só funciona 

efetivamente nos níveis inferiores. Isto provoca uma contradição, pois os objetivos 

organizacionais dessas instituições exigem a interação, a comunicação e o compromisso dos 

integrantes destes colegiados (FERRARESI, 2004). Sua complexidade e especificidade 

administrativa não a exime de semelhanças com outros tipos de organizações, pois, embora a 

adoção de burocracias organizacionais focadas na normatização e na especialização exigem 

um sistema de autoridade bem definido, a adoção de espaços de decisão colegiados fazem-se 

presente em outras organizações. 

 Mesmo sendo difícil uma aplicação plena, um processo de tomada de decisão baseado 

em colegiados adequa-se à natureza do trabalho universitário, para o caso docente, que 

assume características distintas do sistema burocrático. Neste aspecto, tem-se uma 

determinada manobra pela qual os docentes conseguem determinar muito de seu trabalho, 

porém tal ocorre mais no nível operacional, nas atividades ligadas à especialização do 

docente. Sobre a capacidade deste tipo de profissional de atuar de forma autônoma em relação 

à hierarquia da universidade, pode-se verificar as características da burocracia profissional, 

embora efetivamente, sua margem de manobra possa ser mais efetiva quando atuam de forma 

política, ao invés de instaurarem-se colegiados ou fóruns pretensamente paritários. 

 Oliveira (2007) identifica que esse tipo de profissional pode interferir na cadeia de 

comando, inclusive minando o poder da alta cúpula quando esta organiza-se sob a forma de 

órgãos colegiados nos quais tenham participação. Muitas vezes, para preservar sua autonomia, 

este profissional precisa estender a sua influência hierarquia acima. 

 Mesmo na autonomia operacional do trabalho docente, identificam-se alterações 

conforme os setores administrativos também se profissionalizem. Tiffin e Rajasinghan (2007) 

chamam atenção para as mudanças nas atividades que se esperam dos docentes. Antigamente, 

estes dispunham de auxiliares para executar tarefas de cunho secretarial e administrativas 

(preencher relatórios, preparar equipamentos e materiais), possibilitando aos professores 
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maior tempo para dedicarem-se às atividades fins. Com a nova geração de administradores, 

este trabalho passa a ser solicitado ao próprio docente. Atualmente, a tradicional 

“colegialidade” vem perdendo espaço, com os acadêmicos cada vez mais utilizando as redes 

virtuais para estabelecerem uma colegialidade global, só que entre os pares de sua área. 

 Além de sua defesa por uma universidade virtual e globalizada, os autores constatam o 

que já havia sido encontrado em outros estudos sobre instituições presenciais. Primeiro, a 

tendência de informatização das atividades rotineiras se faz presente em qualquer instituição, 

pois mesmo o aluno que frequenta a sala de aula pode efetuar a sua matrícula e realizar 

diversas atividades por meio de acesso remoto. Já no caso dos professores, ressalta-se a 

questão de identificação com a sua área profissional ou com o segmento da comunidade 

científica do qual faz parte (área de pesquisa). As redes nacionais e internacionais de 

pesquisadores parece promover um ambiente de discussão bem mais atrativo do que as 

discussões dos departamentos. 

 De forma geral, Weber (1999) identifica que o sistema burocrático baseado na 

monocracia (funcionários individuais) estão suplantando as formas colegiadas, pois teria 

maior rapidez e precisão decisória, o que geraria maior eficiência no sistema. O colegiado é 

um mecanismo que pode ser utilizado para limitar a dominação burocrática, manifesta na 

autoridade individual, de caráter monocrático, pela criação de esferas de controle ou pelo 

monopólio dos meios necessários à administração, no caso dos estatutos, pois as disposições  

 

[…] são promulgadas por autoridades institucionais de caráter não 
monocrático, após conferências e votações prévias, isto é, de que, conforme 
os estatutos, não é exigida a decisão de um indivíduo mas a cooperação da 
maioria de um grupo de indivíduos para se chegar a uma posição vinculante 
[...] (WEBER, 1999, p. 179). 

 

 Sobre a relação entre burocracia e colegialidade, Weber (1999) esclarece que apesar 

das vantagens desta última no controle da gestão monocrática ou como instância consultiva, 

ela provoca dificuldades em situações que necessitam de precisão e rapidez. Embora permita 

maior aprofundamento nas decisões, tem perdido força na modernidade. 
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[…] o desenvolvimento moderno da dominação burocrática levou sempre ao 
enfraquecimento da colegialidade na direção efetiva. Pois a colegialidade 
reduz inevitavelmente: 1) a prontidão das decisões; 2) a uniformidade da 
liderança; 3) a responsabilidade inequívoca do indivíduo; 4) a ação sem 
inibições em face do exterior e a manutenção da disciplina no interior [...] 
(WEBER, 1999, p. 185). 

 

 Nas universidades brasileiras, o modelo colegiado é o mecanismo gerencial previsto 

legalmente com a reforma de 1968. Neste caso, o reitor, ao mesmo tempo que influencia nas 

decisões destas instâncias, tem nestas o mecanismo de disciplinamento de suas ações, bem 

como de toda a administração superior das universidades. Seu poder decisório está, muitas 

vezes, relacionado aos assentos que ocupa e nomeia em tais órgãos.  

 O modelo colegiado defende a participação da comunidade acadêmica, em especial 

dos docentes, no processo decisório, onde a utilização de colegiados permitiria uma tomada 

de decisão por consenso entre os pares e com a autoridade baseada na competência 

profissional (RIZZATI; DOBES, 2004). As universidades são concebidas como baseadas em 

ação coletiva na qual os valores são amplamente compartilhados, manifestando-se num 

processo pluralista e democrático de discussão nos colegiados (PUSSER, 2003). 

 No caso brasileiro, a colegialidade é imposta em lei, confrontando o poder do 

catedrático, que mantém muitas das regalias nos departamentos constituídos a partir da 

reforma de 1968. Vahl (1991) critica a padronização que a legislação impôs à estrutura 

organizacional das universidades brasileiras, desconsiderando o porte, as necessidades, 

características e os contextos regionais. No caso da institucionalização do colegiado como 

esfera de decisão em todos os níveis acarretou  

 

um excesso de comissões e colegiados (de departamento, de cursos, de 
centros), principalmente nas IES públicas, tornando as decisões morosas e 
despersonalizadas, eximindo seus membros das responsabilidades e 
estimulando o espírito corporativo. Uma tentativa para minimizar estes 
efeitos poderia se efetivar através da exigência de certas características para 
concorrer às eleições nos Órgãos Colegiados Superiores... (VAHL, 1991, 
p.132). 

 

 Mais recentemente vem se identificando por parte de organizações externas a tentativa 

de intervir nas instituições de educação superior tanto pelo incentivo a sua diversificação, já 
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destacado no capítulo 1, quanto pelos esforços empreendidos no sentido de melhorar a 

qualificação profissional dos gestores e dirigentes de todos os níveis da instituição (NEWBY, 

2003). 

 Esta tendência pode contestar o papel dos colegiados no desenvolvimento futuro das 

universidades. Da mesma forma, a compreensão desses espaços de discussão também pode 

ser interpretada de outra forma, ou seja, por uma perspectiva de articulações de grupos e 

coalizões em busca de poder, os quais podem atuar tanto dentro do sistema colegiado quanto 

buscarem exercê-la monocraticamente. 

 

 

4. 3. 3  Modelo político 

 

 Os conflitos de interesse são comuns dentro da organização, sejam estes entre 

diferentes grupos que se articulam internamente, ou expressão de grupos de interesses 

externos que pressionam o processo de tomada de decisão. Este é um modelo de tomada de 

decisão que Baldridge (1971) associou diretamente à universidade, devido a natureza 

complexa e fragmentada de sua estrutura social, na qual as diferenças e divergências entre 

centenas de subculturas faz com que seus membros articulem seus interesses, pressionando o 

processo de tomada de decisão a partir do poder que dispõem. As disputas seguem num 

complexo processo de articulação de políticas em que as demandas dos grupos antagônicos 

são colocadas e discutidas nas diversas insistências da organização, até que se defina quais 

ações integrarão a estratégia da organização. 

 Na dimensão política, a tomada de decisão é, de fato, feita por pequenos grupos, uma 

vez que nem todos participam do processo. Neste modelo, reconhece-se a multiplicidade de 

interesses e admite-se a tomada de decisão como um processo de negociação. A influência de 

interesses dos diversos grupos serve de limitador da autoridade formal, o que mina a força do 

modelo burocrático, bem como da ideia de consenso (RIZZATI; DOBES, 2004). 

 Baldridge (1971) identifica seis pressupostos básicos para uma análise política da 

administração universitária: a) o conflito é naturalmente esperado em organizações dinâmicas, 

embora não signifique uma divisão da comunidade acadêmica; b) a universidade é 
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fragmentada em muitos blocos de poder e de interesse e é natural que os grupos tentem 

favorecer os seus objetivos e valores; c) assim como em outras organizações, pequenos 

grupos de elite política governam a maior parte das decisões, o que não significa que um 

grupo governa tudo. Normalmente, diferentes grupos controlam diferentes tipos de decisões, 

predominando em diferentes espaços; d) apesar do controle das elites, a universidade é um 

espaço democrático, no qual o processo de disputa é característica da agitação na 

universidade; e) a autoridade formal burocrática é limitada pela pressão política e pela 

barganha de poder dos grupos contra a autoridade. As decisões não resultam de ordens, mas 

dos compromissos negociados entre os grupos concorrentes; f) os grupos externos de interesse 

possuem grande influência, uma vez que os grupos internos não podem fazer política num 

vácuo. 

 Embora identifique o processo político, Baldridge (1971) ressalta que ele se aplica 

mais às decisões estratégicas, que tratam de aspectos críticos da gestão das universidades, do 

que aquelas que implicam em importantes cursos de ação. Esse tipo de ação normalmente 

envolve grande esforço humano e material e não é muito fácil de ser revertido.  

 As instâncias decisórias da universidade passam a se constituir em arenas de disputas 

políticas, sejam estas conselhos que deveriam seguir o princípio colegiado ou cargos 

estratégicos como o de reitor, pró-reitor, diretor de centro ou chefe de departamento. 

 Quanto às disputas envolvendo os grupos de interesses, é pertinente avaliar que as 

diferenças de valores e interesses que pautam os diferentes grupos não é fruto apenas de 

ambições pessoais ou da tentativa de se apropriar do bem público para proveito pessoal. É a 

visão de mundo que orienta muito do que o indivíduo percebe da realidade e explica a forma 

pela qual interage com esta. 

 Neste ponto, é pertinente analisar a dimensão política considerando-se que as 

estruturas são simultaneamente constituídas e constituintes, segundo a ideia de “províncias de 

significado”, que explica como a visão de mundo dos atores interfere em sua atuação nas 

organizações. 

 Ranson, Hinings e Greewood (1980) utilizam o conceito de “província de significado”  

para expor como os membros da organização constroem as estruturas com base em regimes 

interpretativos que são formados a partir de seus valores e interesses. Ter o poder de definir a 

configuração estrutural da organização significa obter privilégios, o que desencadeia as 
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disputas entre os grupos, que longe de consensuais, pautam-se pelas diferentes concepções, 

preferências, valores e interesses.  

 

 

4.3.4  Anarquia organizada 

 

 Neste modelo de governança, considera-se que as decisões são tomadas de forma não 

proposital, devido à ambiguidade dos processos de discussão e das preferências dos atores. As 

ações desenvolvidas acabam por não expressarem os desejos de quaisquer indivíduos ou 

grupos ou interesse específico. A ambiguidade dos objetivos, a fluidez dos processos, bem 

como o excesso de comissões, fazem com que as discussões prolonguem-se com a 

participação de diversos atores, o que contribui para um quadro de inércia. A estrutura é 

muito complexa para que atores individuais possam influenciar eventos (HARDY; FACHIN, 

2000). 

 Neste modelo, os dirigentes atuariam mais como catalizadores, facilitando o processo 

de discussão ao invés de conduzir ou negociar determinadas decisões de seu interesse 

(VAHL, 1991). Na prática, tal modelo pode ser mais associado quando os assuntos são 

periféricos, evoluindo para outros modelos caso as decisões tornem-se mais importantes. 

Hardy e Fachim (2000) apresentam-no como um caso limite da burocracia profissional. 

Assim, conforme as decisões tornam-se cruciais, as articulações entre os atores podem evoluir 

e assumir características mais políticas. 

 Os quatro modelos são passíveis de coexistência no contexto universitário. Uma 

disputa entre um modelo decisório burocrático (monocrático) e um sistema colegiado 

encontra pontos de convergência quando os conselheiros atuam como legisladores que 

definem atribuições gerenciais estatutariamente, abarcando não apenas objetivos, mas 

descrevendo como devem ser executados e com que condições materiais e humanas. No caso 

do modelo político, adequar-se-iam as articulações dos grupos e coalizões do que o ideal 

utópico do colegiado, pois não se manifesta em todas as situações e, especialmente quando a 

instituição parece desafiada por forças alheias a seus membros, a utopia do consenso parece 

mais provável, bem como a apatia que pode ser permissiva com ações rotineiras por parte de 
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seus membros, as quais permanecem sendo executadas de forma desconexa, pois não 

ameaçam os interesses de nenhum grupo. Hardy e Fachin (2000) identificaram o uso de 

diversos modelos, com diferentes preponderâncias nas universidades, embora todas 

estivessem à época submetidas a uma legislação federal interventora que tinha 

homogeneizado a estrutura para todas as universidades federais brasileiras. 

 

 

4. 4 Configurações organizacionais contemporâneas 

 

 Nesta seção, serão consideradas outras configurações organizacionais apresentadas na 

literatura, mas que ainda não foram diretamente vinculadas à organização universitária por 

experimentos empíricos. Considerando que uma organização com o porte e a complexidade 

de uma universidade normalmente incorpora característica de mais de um modelo, faz-se 

necessário discutir aqui a concepção de estrutura matricial e por projeto e as modernas 

configurações que são associadas a uma época onde predomina a sociedade do conhecimento, 

que são a  estrutura em rede e estrutura virtual.  

 

 

4. 4. 1  Estrutura matricial 

 

 Cury (2009, p 256) considera este tipo de estrutura uma alternativa que propicia 

condições de flexibilidade e de funcionalidade adequadas às mudanças no ambiente ou em sua 

dinâmica, “possibilitando a adoção de uma sistemática adaptação de utilização de recursos e 

de processos de trabalho”. Adequa-se principalmente a organizações que desenvolvem 

projetos, como retrata a definição do autor para este tipo de estrutura. “A estrutura matricial é 

uma solução mista em que, normalmente, se combina a estrutura com base em funções com as 

estruturas com base em projetos e/ou produtos”. 

 Cury (2009, p. 58) considera este tipo de estrutura “mais indicado quando a empresa 

desenvolve vários projetos/produtos – grandes e /ou pequenos – mas que se utilizam de 

diversas e complexas tecnologias”. Ou, como identifica Vahl (1991) para o caso das 

universidades, organizações que se utilizam de tecnologia complexa e não rotineira. 

 O que se denomina de estrutura matricial é, na verdade, a combinação de duas ou mais 
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formas de agrupamento e coordenação nas organizações. No caso das universidades, pode-se 

citar o núcleo operacional, no qual se desenvolvem as funções básicas das instituições. A 

universidade pode ser, por um lado, enquadrada como burocrática (VAHL, 1991), seja no que 

se refere aos docentes que caracterizariam uma burocracia profissional, ou dos funcionários 

técnico-administrativos, que permaneceria submetidos a uma burocracia maquinal (HARDY; 

FACHIN, 2000; MINTZBERG, 1995). A complexidade da organização universitária pode 

estimular formas híbridas com a incorporação de características de outras configurações.7 

 
Organizações de grande porte que desenvolvem estratégias complexas 
baseadas em produtos diferenciados, altamente intensivos em tecnologia, 
voltados a diferentes segmentos, em diferentes locais e sujeitos a inúmeros 
riscos e regulamentações, necessitarão de uma complexa estrutura no seu 
núcleo operacional, possivelmente combinando dois ou mais critérios de 
departamentalização de forma cruzada (formando uma estrutura matricial) ou 
replicada (contendo unidades conforme um critério subordinadas a unidades 
conforme outro critério) ou formando uma estrutura celular, atomizada, 
holográfica, ou em rede (denominações comuns para situações na qual o 
núcleo operacional se divide em várias organizações formando uma 
constelação de organizações parceiras, cada qual com um padrão peculiar de 
estrutura para cumprir sua função no todo). 
 
Na medida em que o grau de complexidade da estratégia impõe uma maior e 
mais complexa diferenciação, descentralização ou atomização do desenho 
organizacional, maior é a necessidade de mecanismos integradores, tais 
como comitês, grupos ou forças-tarefas, equipes de projetos, gerentes 
integradores, etc. A própria estrutura matricial é freqüentemente utilizada 
como uma solução integradora, porque tanto pode implicar na criação de 
equipes de projeto ad hoc ou em integração ponto-a-ponto formando uma 
rede de clientes internos. No limite, a integração da organização em rede, 
com seus pontos/unidades altamente autônomos, se dá mais por ajustamento 
mútuo, ou auto-coordenação, do que por supervisão hierárquica (MARTINS; 
DANTAS, 2005, p. 10-11) 

 

 Como nenhuma base de agrupação pode conter todas as interdependências, recorre-se 

a estrutura matricial para se usufruir do melhor de cada tipo de estrutura, o que é importante 

especialmente em organizações complexas que atuam em mercados muito diversificados. 

                         

7 Embora o hibridismo nas organizações possa caracterizar uma matriz, será discutida de forma distinta no tópico seguinte. 

Aqui coloca-se a estrutura matricial por esta ser uma terminologia já consolidada na literatura como representativa de um 

arranjo estrutural específico que se caracteriza pelo uso de um modelo dual. Já o hibridismo será incorporado no trabalho 

representando a mescla de características de diversas configurações nas organizações. Neste caso, explicita que mesmo 

com a predominância de uma base de agrupamento, as mudanças ao longo do tempo e a complexidade possibilitam a 

incorporação de traços de outras bases. 
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Porém, ao fazê-lo, a organização também duplica a estrutura de autoridade, o que 

compromete a unidade de comando. Neste caso, ao mesmo tempo em que se facilita a 

integração horizontal, pode-se debilitar o poder da linha hierárquica. No caso, ao se instituir 

formalmente uma estrutura de base dupla, a organização tem de delimitar o âmbito da 

autoridade de cada uma das unidades e gestores, para manter a harmonia na organização. 

 Mintzberg (1984) identifica dois tipos de estrutura matricial: uma permanente e outra 

variável. A estrutura matricial permanente adequa-se a situações nas quais as necessidades de 

interdependências são mais ou menos constantes, como no caso de grandes organizações que 

necessitam de bases de agrupamento tanto funcionais como de mercado. No caso da estrutura 

matricial variável, corresponde ao trabalho por projetos, no qual a organização funciona como 

um conjunto de equipes de projetos cujos integrantes são cedidos temporariamente pelos 

departamentos funcionais. 

 

[…] la estructura matricial parece ser un dspositivo sumamente efectivo para 
el desarolo de nuevas actividades y para la coordinación de complejas 
interdependencias múltiples; sín enbargo, no resulta adecuada para los que 
necesitan cierta securidad o estabilidad. La supervisión del prncípio de la 
unidad de mando crea relaciones que requieren habilidades interpersonales 
altamente desarrolladas y una considerable tolerancia de la ambiguidad 
(MINTZBERG, 184, p. 209). 

 

 Mesmo na estrutura matricial permanente, o deslocamento de funcionários e o 

requisito por um trabalhador multifuncional permanecem. Mintzberg (1984) destaca alguns 

problemas que permanecem ou são criados por esta solução estrutural, como: 1) a estrutura 

matricial interioriza os conflitos entre as necessidades da organização e do entorno, porém 

não os elimina; 2) a duplicação da estrutura de autoridade gera conflito de papéis entre os 

atores; 3) modifica o equilíbrio de poder focando os grupos a refazerem suas coalizões; e 4) 

aumenta os custos administrativos e de recursos pelo maior tempo despendido nas reuniões. 

 Vasconcelos e Hemsley (2002) ressaltam ainda as estruturas matriciais complexas, 

onde o grau de complexidade cresce à medida em que aumentam os eixos da matriz (Matrizes 

Multidimensionais), tem-se maior número de organizações envolvidas (Matrizes 

Multiorganizacionais) e envolvem  organizações baseadas em mais de um país (Matrizes 

Multinacionais).  

 Esse grau de complexidade é cada vez mais plausível conforme aumenta a utilização 

de redes de cooperação e o ambiente virtual para dar prosseguimento ao processo de 
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colaboração. A seguir apresentam-se os dois modelos contemporâneos de estrutura que estão 

incorporando-se às organizações desde meados do século passado, que são a estrutura em rede 

e a estrutura virtual. 

 

 

4. 4. 2  Estrutura em rede 

 

 A organização ou estrutura em rede é uma forma de coordenação baseada 

principalmente em contratos, podendo ser conceituada “como um sistema formado por 

empresas independentes que desempenham funções especificas que mantêm entre si uma 

interdependência ou complementaridade” (OLIVEIRA, 2007, p. 92). 

 Esta concepção origina-se nos movimentos de terceirização e da formação de alianças 

estratégicas, em que as relações são estabelecidas entre organizações com base em contratos e 

mecanismos de pagamento de mercado, no lugar das relações de hierarquia e autoridade que 

predominam entre os níveis organizacionais (OLIVEIRA, 2007).  

 Atualmente, as redes tornaram-se fenômeno comum no mundo organizacional, seja 

pelo processo de especialização, em que as empresas buscam se dedicar a sua competência 

central, seja pela dispersão geográfica que impossibilita a utilização dos mecanismos 

tradicionais de coordenação do trabalho. Segundo Fleury e Fleury (2005), “[...] no processo 

de formação de cadeias e redes a posição de cada empresa é função do tipo de competências e 

conhecimentos por ela dominado”.  

Dependendo da posição da organização da rede, e de sua capacidade de barganha, 

tem-se mais ou menos simetria de poder. De qualquer forma, limites são impostos pela maior 

fluidez das fronteiras, sejam departamentais ou organizacionais, que restringem a autonomia 

das organizações individuais. 

 Denote-se que as relações de colaboração entre os membros de uma rede não 

representa uma desconcentração do poder. Nas redes econômicas de subcontratação 

identificadas por Castells (1999), existe uma empresa que coordena a os esforços das demais 

em uma estrutura de comando. 

 Quanto a idéia de articulação entre as partes, ocorre entre organizações autônomas, 

porém interdependentes para a realização dos objetivos propostos. 
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A rede é um arranjo organizacional (sistema organizacional) formado por 
um grupo de atores, que se articulam – ou são articulados por uma 
autoridade – com a finalidade de realizar objetivos complexos, e 
inalcançáveis de forma isolada. A rede é caracterizada pela condição de 
autonomia das organizações e pelas relações de interdependência que 
estabelecem entre si. É um espaço no qual se produz uma visão 
compartilhada da realidade, se articulam diferentes tipos de recursos e se 
conduzem ações de forma cooperada. (MIGUELETTO, 2001, p. 48) 

 

 No caso das universidades, a idéia de configurações em rede pode ser aplicada, 

embora considerando as particularidades que estas organizações possuem. As redes tanto 

podem ser originadas de projetos interdisciplinares internos, quanto dos grupos de pesquisa e 

das redes de pesquisadores de determinada área, extrapolando as fronteiras da instituição. 

 

 

4. 4. 3  Estrutura virtual 

 

 Daft (2002) descreve a organização virtual como um consórcio entre organizações, 

formando alianças para cooperarem em determinados segmentos. O autor define organização 

virtual como um “grupo em contínua evolução de empresas que se unem para explorar 

oportunidades específicas ou obter vantagens estratégicas e depois se separarem quando os 

objetivos são alcançados” (DAFT, 2002, p. 453). Percebe-se uma semelhança dessa estrutura 

com a anterior, ressaltando que uma organização pode participar de muitas alianças 

simultaneamente. 

 Amato neto (2005, p. 18), conceitua organizações virtuais como 

 

[...] uma forma de cooperação entre empresas ou organizações, constituindo 
assim verdadeiras ‘redes dinâmicas de cooperação”, que, através da 
utilização das novas tecnologias da telemática (a internet, por exemplo), tem 
os seguintes objetivos: 
1. Alavancar a competitividade dos parceiros desta rede; 
2. Possibilitar a exploração de novas oportunidades de mercado em 
âmbito global. 

 

No processo de globalização contemporâneo, o aprimoramento das redes de comunicação foi 

um dos principais indutores da cooperação organizacional. No caso das organizações de 

pesquisa, que trabalham com o conhecimento, a tecnologia da informação favorece tanto o 
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fluxo de informações como o intercâmbio dos próprios pesquisadores, que mantém um 

acompanhamento em tempo real sobre o desenvolvimento de sua área de conhecimento. 

 Cano, Becker e Freitas (2004, p. 11) argumentam que 

 

o termo Organização Virtual não necessariamente designa uma pessoa 
jurídica constituída, mas uma forma de selecionar, reunir e coordenar 
recursos (e seus usos), em busca de um fim determinado, visando ou não a 
resultados mercantis. Varias formas de virtualização de estruturas 
administrativas e operacionais são possíveis e vem sendo praticadas, 
dependendo do ambiente em que atuam […], mas há um ambiente que 
parece ter as mais favoráveis características para o desenho, implantação e 
operação de uma organização virtual: o Espaço Cibernético, que é o meio de 
interação possibilitado por uma estrutura de computação, usualmente ligada 
em rede. 

 

 A existência de formas de organização não formalizadas torna o conceito muito fluído, 

porém reconhecível por sua flexibilidade e pelo estímulo a cooperação, mesmo entre 

organizações concorrentes. Elas tanto permitem compartilhar esforços para consecução de 

tarefas cada vez mais complexas, como permitem responder mais rapidamente às mudanças 

dinâmicas da economia global (GIBSON ET AL, 2006). 

 

 Neste caso, identifica-se uma convergência das formas de organização em rede e 

virtual. A não exigência de formalização jurídica para a identificação desse tipo de 

organização torna-a adequada para integrar colaboradores eventuais, como no caso de 

projetos de pesquisa multi-institucionais, uma vez que pode ser acoplada a instituições 

tradicionais ou formar uma entidade com personalidade jurídica própria. 

 

 

4.5  Hibridismo e mudança nas estruturas organizacionais universitárias 

 

 A universidade possui características comuns a outras organizações, porém, possui 

algumas especificidades que precisam ser analisadas. No caso da organização universitária, 

Vahl (1991, p. 111) afirma que esta  

tem se caracterizado como um agrupamento de indivíduos, submetidos  a 
regras e a uma estrutura de posição que define as relações entre eles. Essas 
regras e estruturas, definidas de forma deliberada e intencional, visam atingir 
certas finalidades (objetivos), que correspondem a sua razão de ser. 
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 Mintzberg (1995, 2006) alerta que organizações complexas geralmente utilizam mais 

de uma forma de coordenação de atividades. Dessa forma, faz-se necessária esta última seção 

para que se possa discutir as configurações de estrutura  considerando-se as especificidades da 

universidade. 

 No caso das organizações complexas, como as universidades, pode-se identificar 

elementos de distintos modelos estruturais. Woood Jr. (2004) expõe que no caso brasileiro, 

haveria uma tendência a se adotar estruturas híbridas, nas quais as novas formas não chegam 

necessariamente a romper com a racionalidade instrumental do modelo burocrático, que se 

utilizam de variantes mais adaptativas e flexíveis para continuar existindo. A existência destes 

modelos híbridos pode ser justificada pela formação sociocultural brasileira, complexa e 

multifacetada. 

 O hibridismo é caracterizado por sua heterogeneidade e pela convivência entre o 

moderno e o arcaico. A heterogeneidade refere-se à diversidade e variedade de situações 

organizacionais enquanto o convívio remete a presença no mesmo local de estruturas pré-

modernas, modernas e pós-modernas de organizações de trabalho (WOOOD JR., 2004). 

 Cury (2000) relaciona a estrutura matricial como uma tentativa de flexibilizar a rigidez 

do modelo burocrático, normalmente pela combinação do modelo funcional com uma 

estrutura por projetos. Porém, neste caso, têm-se duas bases de agrupamento que ocupam um 

espaço delimitado e legitimado na estrutura organizacional, o que é diferente da inserção, 

formal ou informal, de elementos característicos de uma configuração diferente da dominante.  

 A estrutura matricial descrita por Mintzberg (1984) constitui-se em um mecanismo de 

ligação cuja função é harmonizar situações nas quais a organização precisa estabelecer 

vínculos laterais que estimulem o contato entre indivíduos que na estruturação segundo uma 

só base estariam desconectados de comunicação direta com funcionários de setores diferentes, 

mas interdependentes. Neste esforço de conexão, identifica-se uma série de mecanismos que 

permitem o contato, desde soluções mais informais até a duplicação das bases de organização 

propiciadas pela matriz. O autor destaca quatro elementos de ligação que formam um 

continuum que engloba desde soluções mais simples até as mais complexas, que são: 

1. Pontos de ligação – são formados por indivíduos com autoridade informal que fazem o 

elo entre as duas unidades sem a necessidade de recorrer à comunicação hierárquica. São 
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normalmente utilizadas em situações nas quais as unidades são interdependentes e esteja 

havendo problemas de comunicação que interfira no trabalho. 

2. Grupos de trabalho e comitês permanentes – são utilizados para permitir a adaptação 

mútua quando se tem uma necessidade de integração entre unidades reconhecidas pela 

estrutura formal. Recorre-se a este mecanismo em situações específicas, no caso do grupo de 

trabalho, ou de forma permanente, para tratar de questões que impactem e diversas unidades e 

que precisam de uma comunicação direta entre mais de dois funcionários. 

3. Dirigentes integradores – são gestores dotados de autoridade formal, que buscam 

estabelecer um canal de comunicação entre o pessoal de cada departamento, embora não 

possua comando sobre esse pessoal. O gerente de projeto é considerado como um exemplo de 

gerente integrador. 

4. Estrutura matricial – embora seja reconhecida como uma forma estrutural na literatura, 

sua função real é propiciar elos entre as unidades para soluções que não podem ser 

propiciadas pela base de agrupamento predominante na organização. Como explanado, neste 

caso a autoridade formal é compartilhada. Em se tratando de uma equipe de projetos, 

incorporar-se-ia à base tradicional uma política de desenvolvimentos de projetos permanente, 

embora cada um tivesse tempo delimitado de funcionamento. 

 

 Os diversos mecanismos que flexibilizam a estrutura formal da organização permitem 

o desenvolvimento de soluções mais adequadas às diferentes necessidades que enfrentam as 

unidades organizacionais, especialmente num ambiente que exige cada vez mais capacidade 

de adaptação. No caso das estruturas em rede e virtual, também podem representar a inserção 

de novos elementos em estruturas tradicionais, permitindo sua flexibilização e o reforço na 

capacidade inovadora, uma vez que são condizentes com as formas de organização do 

trabalho modernas, quase todas caracterizadas por grande descentralização no processo de 

tomada de decisão, bem como pela utilização de TI para acelerar o processo de comunicação, 

porém sem representar ruptura completa com o formalismo característica das instituições 

tradicionais. Com a TI, os ambientes decisórios serão caracterizados por mais conhecimento, 

complexidade e turbulência, o que exige a integração das tecnologias de informação e 

comunicação em sistemas de sequência discursiva e decisória. 

 Freitas (2002) identifica as mutações ocorridas nos sistemas de responsabilidade, 

comunicação e autoridade conforme a organização selecione determinada configuração que 
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lhe permita maior congruência interna, assim como modifica e/ou aumenta seu tamanho e 

complexidade, o que já havia sido retratado por Mintzberg (1984, 1995) e identificado nas 

estruturas universitárias brasileiras por Hardy e Fachim (2000). 

 

A complexidade do funcionamento das organizações universitárias, tendo em 
vista as influências de fatores externos e de fatores internos como a 
pluralidade ideológica e as forças antagônicas sobre o poder, conduz para 
que se observem combinações de configurações estruturais, assim como a 
transição de uma para outra no decorrer do processo de desenvolvimento 
organizacional. Neste sentido, a configuração burocrática pode transitar para 
a burocracia profissional, assim como haver a convivência das duas, pois a 
estrutura formal, também, é permeada por estruturas informais (FREITAS, 
2002, p. 61) 

 

 Uma excessiva burocratização da universidade compromete a interação entre os 

diversos setores, afetando questões como a interdisciplinaridade e o trinômio ensino, pesquisa 

e extensão. Por esse motivo, autores como Mintzberg (1995) consideram para estas 

instituições o modelo de estrutura profissional como o mais adequado, embora identifique a 

presença de elementos burocráticos nas atividades mais repetitivas, no caso as atividades 

meio. 

 Tachizawa e Andrade (2006) verificam a predominância de estruturas funcionais e 

verticais nas universidades, o que acarreta áreas estanques provocadas pelo processo de 

departamentalização. Os autores recomendam a adoção de uma configuração organizacional 

por processos, mesmo quando não se pretenda modificar o modelo funcional.  

 

Enquanto a estrutura hierárquica funcional é tipicamente uma visão 
fragmentária e estanque das responsabilidades e das relações de 
subordinação, a estrutura por processo é uma visão dinâmica da forma pela 
qual a organização produz valor. Ou seja, uma estrutura organizacional 
baseada em processo é uma estrutura construída em torno do modo de fazer 
o trabalho, e não em torno de habilitações específicas (SEIFFERT; COSTA, 
2007) 

 

 A universidade precisa mediar a suas necessidades internas com as pressões externas, 

permitindo, assim, uma reestruturação que garanta a autonomia sem isolá-la das questões que 

a sociedade acredita ser importante, mesmo com as pressões de uma sociedade de mercado. 

Ou seja, ao mesmo tempo em que as universidades não podem deixar de adequar-se às 

mudanças na sociedade, também não podem esquecer os princípios de formação universitária, 
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que se moldam mais no ‘saber porque’ do que no ‘saber fazer’. Da mesma forma, apresentam-

se as tensões entre as pressões externas e os interesses das instituições. 

 Na discussão da gestão acadêmica, Castro (2002) mostra a necessidade de integração e 

a grande complexidade que permeiam as organizações contemporâneas, reconhecendo a 

necessidade de se enfrentar as demandas da sociedade por mais conhecimento e se 

envolvendo mais ativamente no desenvolvimento social, político, cultural e econômico do 

país. Para tanto, deve-se contemplar: 

 

- adoção de estruturas que possibilitem uma gestão colegiada, calcada numa 
universidade participativa e plural; 
- implementação de um projeto político-pedagógico que possibilite o alcance 
da missão universitária e que atenda as especificidades de cada área do 
conhecimento. A operacionalização deste projeto ocorre através da 
integração de elementos que compõem a estrutura quaternária da instituição, 
quais sejam: departamentos, unidades acadêmicas, centros e administração 
central; 
- nivelamento das atividades-fim em uma estrutura que integre as ações de 
ensino, pesquisa e extensão em núcleos; 
- aprimoramento  do sistema de planejamento acadêmico, assumindo-o como 
um processo dinâmico, flexível, possível de ajustes quando necessário; 
- estabelecimento de uma relação adequada entre atividades-fim e 
atividades-meio (de natureza burocrático-administrativa) desburocratizando 
os serviços, de modo que os professores tenham condições favoráveis para 
organização e difusão de atividades de ensino, pesquisa e extensão; 
- integração das unidades acadêmicas com as demandas sociais, viabilizando 
novos processos educacionais de ensino presencial e a distância; 
- desenvolvimento de um trabalho com ênfase no coletivo e na convivência 
humana, com base, por exemplo, na representação de professores, 
funcionários e estudantes nos colegiados superiores da Universidade; 
- estímulo e implementação de atividades que intensifiquem o envolvimento 
e a co-responsabilidade dos alunos, ampliando o processo de ensino e 
aprendizagem; 
- estímulo à maior articulação com as sociedades científicas; 
- favorecimento das relações da Universidade com o Estado e com a 
Sociedade Civil (CASTRO, 2002). 

 

 Percebe-se que o diagnóstico de ações necessárias para modernizar a gestão 

universitária refere-se a modificações da estrutura organizacional em direção a modelos mais 

participativos e com visão estratégica. É nesse contexto que se identifica a urgência da 

mudança na gestão universitária, premente devido às pressões por uma maior inserção da 

universidade nos problemas da sociedade, materializada nas questões do acesso e de 

divulgação de resultados de pesquisas e na defesa de maior interação com outras organizações 

do setor público e privado. Porém, essas mudanças não são isentas de conteúdo ideológico. 
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Coelho e Volpato (2004) expõem que a partir da reforma de 1968, o ensino superior brasileiro 

adotou uma orientação de mercado, assumindo uma dinâmica interna voltada para a venda de 

serviços, especialmente por meio das atividades de extensão. Mesmo não tendo logrado 

completo êxito nesta questão, 

 

Ferreira (2002) menciona que a concepção de mercado encontra-se 
presente até os dias atuais, sendo que as universidades podem ser 
consideradas sistema abertos às vicissitudes competitivas e 
concorrenciais da racionalidade instrumental do capitalismo. Neste 
sentido, o autor explicita a tendência dos constrangimentos da 
flexibilização, em termos de um saber técnico e dos perfis sócio-
profissionais exigidos pelas novas formas de acumulação de capital 
(COELHO; VOLPATO, 2004, p. 111). 

 

 Essa associação de novos modelos gerenciais com uma lógica de mercado permeia 

importante segmento de pesquisa da educação superior, como constatado no capítulo 1 deste 

trabalho. Neste cenário, as nuances entre diferentes modelos gerenciais desaparecem frente ao 

argumento de que, na essência, qualquer nova configuração trata-se apenas de uma forma 

mais elaborada de ampliação do processo de acumulação de capital. Porém, na perspectiva 

sistêmico-contingencial, embora se trabalhe com a força do imperativo ambiental, supõe-se 

que cada instituição possui capacidade suficiente para moldar sua própria identidade mesmo 

em ambientes fortemente normatizados, revelando traços distintos de sua prática gerencial. 

Isso pode ser evidenciado pelo trabalho de Hardy e Fachin (2000), que analisaram seis 

universidades brasileiras em um período em que sofria forte regulação governamental. Neste 

caso, a dinâmica interna e a história das instituições são consideradas na conformação do 

processo decisório tanto ou mais do que os preceitos legais. 

 Concluído o terceiro capítulo, completa-se o arcabouço teórico pelo qual serão 

analisadas as modificações estruturais nas universidades federais brasileiras. Para tanto, o 

próximo capítulo definirá a metodologia, utilizando estes três primeiros capítulos para definir 

as categorias de análise e as unidades que comporão o objeto de análise. 



 

 

 

5 METODOLOGIA 

Um trabalho qualitativo tem na capacidade analítica sua grande força, motivo pelo 

qual este capítulo busca descrever os elementos que permitiram a coleta de dados e sua 

análise, com roteiros flexíveis, sem a pretensão de seguir esquemas estruturados, porém com 

o cuidado de documentar as etapas da pesquisa que asseguram a fidedignidade e exatidão dos 

dados coletados. 

5.1 Delineamento da pesquisa 

Antes de caracterizar a pesquisa e descrever a metodologia utilizada, far-se-á uma 

breve contextualização epistemológica e teórica. Não obstante implícitos em todo o trabalho, 

exige-se esse rápido posicionamento para os leitores não habituados com os aspectos do como 

conhecer. Conforme demonstrado no capítulo 3, as bases teóricas da administração, utilizadas 

para análise, partem das críticas estruturalistas aos preceitos burocráticos, chegando até as 

concepções sistêmico-contingenciais que fundamentam a tese. Ou seja, embora a Instituição 

Universidade seja perene, sua estrutura modifica-se constantemente. No caso, buscou-se a 

análise dessas mudanças na relação entre pressões ambientais e capacidade dos sistemas 

abertos em manter-se em equilíbrio. 

No âmbito metodológico, esta pesquisa caracteriza-se como descritivo-analítica, 

segundo os seus objetivos, adotando um processo de pesquisa qualitativo (COLLIS; 

HUSSEY, 2005), com o uso da estratégia do estudo de caso (YIN, 2005) e escolha da 

Universidade Federal do Ceará como campo empírico. Foram analisadas três experiências 

gestadas a partir da LDB de 1996, conforme exposto no capítulo 2, a partir do impacto sobre a 

estrutura organizacional. As experiências analisadas foram: implementação da Educação a 

Distância (EAD) e do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e expansão e reestruturação das 

universidades (REUNI). 

Cervo e Bervian (1996, p. 49) afirmam que cabe à pesquisa descritiva “observar, 

registrar, analisar e correlacionar fatos e fenômenos sem manipulá-los”. Dada à natureza deste 

estudo, a compreensão da dinâmica que a gestão universitária desenvolveu nos últimos anos é 
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mais importante do que a pretensão de propor ou testar modelos. Porém, a simples descrição 

dos fenômenos seria insuficiente para a compreensão da natureza e intensidade das relações e 

arranjos implementados nas instituições, necessitando-se de uma análise explicativa sobre a 

relação entre as ocorrências relevantes identificadas no campo e as diretrizes teóricas. 

Na pesquisa analítica, ou explicativa, vai-se além da descrição de características, 

analisando-se porque ou como os fatos ocorrem. Objetiva entender os fenômenos (COLLIS; 

HUSSEY, 2005), aprofundando-se na compreensão das soluções e relações desenvolvidas ou 

preconizadas nas universidades, cuja complexidade torna inócua a importação de modelos 

(mesmo que flexíveis). Enquanto pesquisa qualitativa, pauta-se pela concepção de que a 

universidade é uma organização complexa na qual coexistem diversas correntes ideológicas e 

áreas de conhecimento, não se adequando a testes de modelos preditivos.  

Na pesquisa qualitativa pauta-se não apenas os aspectos formais da mudança, mas o 

processo em si e a forma como se dá sua implementação. As contribuições e modificações 

ocorrem conforme os atores interajam com a mudança na organização, reinterpretando as 

ações cotidianas e redefinindo continuamente os planos. No caso, os atores seriam os gestores 

que teriam a missão de conduzir as ações em consonância com as deliberações legais, ou seja, 

as ações devem corresponder a resoluções das instituições as quais devem ser compatíveis 

com a legislação educacional do país. 

Segundo Richardson (2009, p. 90), “pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como 

a tentativa de uma competência detalhada dos significados e características situacionais 

apresentados pelos entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de 

características ou comportamento”. A pesquisa qualitativa é feita em seu meio natural, 

mediante observações e interações com os atores. Necessita de um nível de aprofundamento 

que permita identificar não apenas os fenômenos, mas os significados que os atores lhes 

atribuem. 

Pugh et al (1968), ao estudarem estrutura organizacional, identificaram e classificaram 

quantitativamente suas dimensões, porém constataram limitações no método. A variável 

flexibilidade foi excluída do estudo de campo por esta necessitar de uma pesquisa mais 

aprofundada e longitudinal. Também indicaram que o uso de entrevistas em um número muito 

grande de organizações tende a gerar dados superficiais e com generalidades. Da mesma 

forma, a utilização de dados objetiváveis, mediante utilização de dados estatísticos que 

revelem relações de causa e efeito não deixam de ser questionados, seja pela impossibilidade 
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de contar com amostras de todos os tipos de organizações ou porque a agregação dos dados 

obscurece particularidades e produz homogeneidades artificiais.   

Do mesmo modo, Aiken, Barach e French (1980), em um estudo de burocracias 

belgas, analisaram a existência de inovações em repartições públicas, realizando um estudo 

transversal com uso de formulários estruturados, porém, abordando um período de tempo de 

dez anos, com vistas a identificar os relatos de propostas de inovação em um período maior.  

Neste estudo, buscou-se abranger o período compreendido entre 2004 e 2010. Dessa 

forma, utilizou-se o que Richarson (1999) denomina de estudo de corte transversal, que 

focaliza na coleta de dados em determinado ponto do tempo, porém resgatando a evolução de 

fatos desde o momento anterior. Dessa forma, as pessoas podem fornecer informações 

relevantes em relação a situações passadas ou permitir comparações que se aproximem dos 

estudos longitudinais. Porém, na primeira situação, podem ocorrer dois problemas: “a falta de 

precisão nas respostas obtidas; e o pesquisador deve lembrar que a informação não pode ser 

considerada como uma amostra de corte transversal, escolhida anteriormente. Ela está 

limitada à população presente” (RICHARDSON, 1999, p. 149). 

Mesmo possuindo limitações, a utilização de um plano transversal considerando um 

dado período de tempo anterior à coleta é vista como a melhor solução para captar não apenas 

o relato dos fatos ocorridos, mas a reflexão das mudanças no período. 

A seguir são destacados três aspectos que devem ser discutidos antes de se detalhar o 

processo de pesquisa: a) a importância da amostragem na pesquisa qualitativa; b) quais 

generalizações ou comparações são pretendidas; c) como os aspectos de validade, 

credibilidade e autenticidade impactam na qualidade da pesquisa. 

A pesquisa qualitativa utiliza mais de uma seleção intencional de sujeitos, cujo 

objetivo é ter maior representatividade sobre os fenômenos a serem analisados, do que 

produzir amostras homogêneas. Por esse motivo, em muitas pesquisas, uma criteriosa escolha 

de um único caso, e dos entrevistados fornece os elementos necessários para que sejam 

discutidos os aspectos teóricos pretendidos. Questões como confiabilidade e validade da 

pesquisa apresentam-se na identificação de unidades e variáveis homogêneas e mensuráveis 

(RICHARDSON, 1999). 

Flick (2009) considera que a amostragem na pesquisa qualitativa pode abordar a 

seleção de pessoas para serem entrevistadas, de situações para serem observadas e também 

dos lugares onde espera-se encontrar e interagir com as pessoas e situações. Para o caso da 

maioria das entrevistas, a amostra é intencional, sendo que:  



187 

[…] Os entrevistados também devem ser capazes de refletir sobre sua 
experiência, verbalizar essa reflexão e estar prontos para passar mais tempo 
sendo entrevistados. Nos estudos com entrevistas, o participante individual é 
considerado o caso, mas, muitas vezes, também buscamos grupos de casos 
[…] A amostragem para estudos com entrevistas, na maioria dos casos, 
significa encontrar uma variedade de casos e experiências e, por vezes, casos 
semelhantes para comparação” (FLICK, 2009, p. 108). 

No caso de pesquisas qualitativas, cujo caráter é mais subjetivo e interpretativista, a 

objetividade dos fenômenos não pode ser identificada de forma clara, utilizando-se outros 

critérios como credibilidade, transferibilidade, confiança e conformabilidade. A validade na 

pesquisa qualitativa é fornecida pela correção dos critérios, e precisão na definição de suas 

etapas, na condução do processo e consistência dos resultados obtidos. 

A crítica à pesquisa qualitativa muitas vezes funda-se exatamente em seu caráter 

subjetivo, o que pretensamente comprometeria a sua cientificidade. Porém, Vieira (2004, p. 

18) refuta a ideia de que a subjetividade representa a falta de procedimentos científicos, 

argumentando que tal pode ser mantido; e utiliza uma “definição explícita das perguntas de 

pesquisa, dos conceitos e das variáveis, bem como uma descrição detalhada dos 

procedimentos de campo garantem à pesquisa qualitativa uma certa 'objetivação' dos 

fenômenos estudados, permitindo até mesmo, replicação”. Embora seja possível captar 

objetivamente os fenômenos na pesquisa qualitativa, esta não é a prioridade nem argumento 

para sua invalidação, uma vez que segue critérios próprios. 

Outra importante característica da pesquisa qualitativa é que ela geralmente 
oferece descrições ricas e bem fundamentadas, além de explicações sobre 
processos em contextos locais identificáveis […]. Mesmo tendo uma 
natureza mais subjetiva, a pesquisa qualitativa oferece um maior grau de 
flexibilidade ao pesquisador para a adequação da estrutura teórica ao estudo 
do fenômeno administrativo e organizacional que deseja (VIEIRA, 2004, p. 
18). 

Assim, ao utilizar-se uma organização, porém representativa, puderam ser captadas 

experiências que revelaram uma dinâmica de discussão e implementação de ações que 

permitiu um debate mais rico da teoria. Embora com alguns respondentes predefinidos, a 

flexibilidade do processo de seleção de novos atores permitiu coletar informações relevantes 

para a compreensão do fenômeno e identificar novas linhas de investigação. 

Nos tópicos seguintes expõe-se a estratégia de pesquisa, detalhando o processo de 

seleção do caso; os métodos de coleta de informações; e a identificação dos atores a serem 

entrevistados associados ao tipo de informação visada. 
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5.2 Estratégia de pesquisa 

A estratégia de pesquisa constituiu o estudo de caso, focando-se as ações de 

implementação das modificações identificadas como mais relevantes para a estrutura das 

universidades (Reuni, EAD e NIT), em um período recente, captadas a partir de entrevistas 

realizadas entre junho e dezembro de 2010, e na análise de documentos dessas instituições no 

período de 2004 a 2010. Analisam-se fenômenos contemporâneos, cujos desdobramentos, 

embora promissores, ainda não são conclusivos quanto ao pleno alcance dos objetivos 

traçados.  

Segundo Yin (2005, p. 32), a estratégia do estudo de caso consiste em “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos”. Adequa a situações nas quais as questões de pesquisa são do tipo 

“como” e “por que”, enfocando eventos contemporâneos, cujos desdobramentos ainda 

estejam ocorrendo, e que os eventos comportamentais não são controlados pelo pesquisador. 

Embora possa valer-se de informações históricas, a análise de caso detêm-se em 

acontecimentos atuais, aprofundamento em uma situação específica, com objetivo de 

esclarecer por qual motivo foram tomadas e implementadas determinadas decisões, e quais 

resultados produziram. Acrescente-se que, por averiguar os acontecimentos in loco, captando 

não apenas as impressões que os entrevistados transmitem ou o que os registros documentais 

oferecem, posiciona a ação social em seu contexto natural, no caso a organização 

universitária. 

Quanto aos critérios de qualidade do estudo de caso, o primeiro passo é a articulação 

da teoria que versa sobre o assunto estudado, o qual foi feito no capítulo anterior, cuja 

discussão centrou-se no pensamento de Mintzberg (1984; 1995; 2006) que, sob uma 

perspectiva sistêmico/contingencial reforça a rejeição de uma única forma de estruturação das 

organizações, a burocrática, argumentando a existência de diversas configurações que 

harmonizam o funcionamento da organização segundo as características e relações entre seus 

elementos. Da mesma forma, complementou-se a construção do capítulo com a exposição de 

diversas análises contemporâneas que versavam sobre modificações, pautadas por elementos 

de inovação e flexibilidade. 

A identificação e articulação da teoria permitem a operacionalização dos conceitos 

para se conduzir a pesquisa de campo; porém, faz-se necessário considerar as condições que 
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garantam a qualidade da pesquisa, desde o projeto até a fase de análise. Yin (2005, p. 55) 

relaciona os seguintes conceitos: 

a) validade do constructo: estabelecer medidas operacionais corretas para os 
conceitos que estão sob estudo;  
b) validade interna: (apenas para estudos explanatórios ou causais, e não 
para estudos descritivos ou exploratórios): estabelecer uma relação causal, 
por meio da qual são mostradas certas condições que levem a outras 
condições, como diferenciada de relações espúrias; 
c) validade externa: estabelecer o domínio ao qual as descobertas de um 
estudo podem ser generalizadas; 
d) confiabilidade: demonstrar que as operações de um estudo – como os 
procedimentos e coleta de dados – podem ser repetidas, apresentando os 
mesmos resultados. 

Os quatro testes acima são apontados por Yin (2005) como os mais comuns na 

determinação da qualidade de qualquer pesquisa social empírica, o que os tornaria 

importantes também para os estudos de caso. Salientando-se que a natureza qualitativa desta 

pesquisa exige que sejam feitas considerações sobre o exposto. No estudo de caso, a questão 

da validade interna não se aplicaria por não ser intenção estabelecer proposições causais nem 

fazer inferências que objetivem generalizações ou extrapolações além da organização 

estudada. No caso dos demais critérios, é pertinente uma breve explicação sobre a aplicação 

ao estudo de caso.  

A validade do construto é obtida pelo detalhamento dos procedimentos de coleta de 

dados que permitem analisar os fenômenos em consonância com os objetivos da pesquisa, 

permitindo demonstrar de que forma o caso reflete as questões propostas. Para tanto, devem 

ser utilizadas fontes múltiplas de evidências que permitam estabelecer uma convergência e 

encadeamento entre as linhas de investigação. Também é relevante a revisão do plano por 

informantes-chaves. A validação do construto ocorre quando os dados coletados ─ verbais e 

escritos ─ forem considerados suficientes para esclarecer os conceitos trabalhados pela 

pesquisa (YIN, 2005). 

Na validação externa, delimita-se o escopo no qual as conclusões do estudo de caso 

podem ser validadas. Não se devem propor generalizações com base em dados estatísticos, 

podendo-se fazer apenas “generalizações analíticas”. Na lógica da replicação deve-se 

selecionar cuidadosamente cada caso de forma a: “a) prever resultados semelhantes 

(replicação literal); ou produzir resultados contrastante apenas por razões previsíveis (uma 

replicação teórica)” (YIN, 2005, p. 69). Na replicação teórica, o objetivo teria a função de 

comprovar ou refutar hipóteses ou pressupostos de uma teoria estabelecida, a exemplo do 
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experimento de laboratório nas ciências naturais, discutindo-se concepções teóricas sem 

pretensão de generalizar resultados ou propor novas teorias.  

No caso da confiabilidade, é propiciada pela documentação de todos os procedimentos 

envolvendo o caso, desde o projeto até a definição dos instrumentos de coleta e análise de 

dados, construindo-se um protocolo de pesquisa antes de cada etapa da coleta de dados e um 

banco de dados sobre o processo de coleta e forma de análise. 

Estabelecidas as condições gerais para a utilização do caso, é necessário detalhar o 

processo de seleção do caso e das unidades de análises. Para efeito dessa pesquisa, a 

Universidade Federal do Ceará (UFC) constituirá o caso a ser estudado e as políticas que 

abrigam os elementos descritos no capítulo 2 (EAD, Inovação e Reuni) formarão as unidades 

incorporadas de análise, como descrito adiante. 

5.2.1. O caso e as unidades de análise 

De acordo com Yin (2004) o caso pode referir-se a um único indivíduo, evento ou 

entidade, bem como versar sobre decisões, programas e processos de implantação e mudança 

organizacional. A definição do caso relaciona-se com a precisão em se definirem as questões 

primárias de pesquisa, o que resultaria na identificação de unidades apropriadas de análise. 

A UFC será analisada a partir de três políticas distinguíveis, conforme descrito no 

capítulo 2 (EAD, Inovação e Reuni). A amplitude, complexidade e diversidade do referencial 

teórico necessário para analisar todas as dimensões da universidade fez com que se definisse 

por um número menor de elementos, embora significativos, que contassem com legislação 

própria, cujo desenvolvimento pudesse ser circunscrito, mas sem deixar de representar a 

complexidade das mutações ocorridas na universidade como um todo. Nesta situação, ao 

mesmo tempo em que a universidade se insere em um contexto com o qual interage, ela 

própria configura-se em um contexto para a análise de cada uma das políticas estudadas, o 

que pode tornar interessante uma análise mais aprofundada, considerando as especificidades 

que apresentam, mas que compõem um todo organizacional que dá o significado de 

funcionamento daquela unidade.  

Na sequência, são detalhados o processo de seleção do caso e os métodos de coleta e 

análise das informações. 
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5.2.1.1 Seleção do caso 

O critério básico para a seleção da universidade que compõe o caso foi de que esta 

permitisse uma discussão das modificações estruturais, de acordo com os conceitos discutidos 

no capítulo 3 e considerando as políticas relatadas no capítulo 2 que comporão as unidades 

incorporadas de análise. Dado o potencial que essas experiências possuem de afetar a 

dinâmica de toda a universidade, considera-se reduzida a possibilidade de os dados coletados 

enviesarem a análise, direcionando-a apenas para as experiências, desfocando o estudo da 

discussão sobre o todo organizacional. 

Dessa forma, a escolha recaiu sobre um único caso (Universidade) que tivesse 

implementado as políticas em análise (EAD, NIT e REUNI). A escolha da universidade 

participante da pesquisa também levou em conta os aspectos a serem analisados e as questões 

de exequibilidade e custo.  

A escolha da UFC foi precedida pela análise de alguns critérios. Inicialmente, por 

questões de exequibilidade, restringiu-se o estudo às universidades localizadas na região 

Nordeste, pois o tempo e o custo necessário para sua realização tornam inviável uma 

abrangência maior para uma pesquisa qualitativa. 

Por considerar-se que o REUNI trouxe mudanças estruturais para as universidades, a 

escolha do caso fica restrita às universidades federais, o que gerou uma relação de quatorze 

universidades públicas federais localizadas na região Nordeste, quais sejam: Universidade 

Federal do Maranhão (UFMA), Universidade Federal do Piauí (UFPI), Universidade Federal 

do Ceará (UFC), Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade 

Federal Rural do Semiárido (UFERSA), Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Universidade Federal do Vale 

do São Francisco (UNIVASF), Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade 

Federal de Sergipe (UFS), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Universidade Federal do 

Recôncavo Baiano (UFRB). 

Destas, foram excluídas as seguintes universidades: Univasf, UFRB e UFERSA, por 

serem de criação muito recente. Também retirou-se a UFRN, por constituir a instituição sede 

do Programa de Doutorado em Administração, o qual se envolve na dinâmica política da 

instituição. A necessidade de interação do pesquisador com os sujeitos da pesquisa poderia ser 

enviesada devido à ligação institucional com um órgão da instituição. Das dez universidades 
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restantes, identificou-se no site do Ministério da Educação que todas as deriram ao Programa.  

Em relação à implementação do NIT, utilizou-se como instrumento de verificação de 

efetiva participação neste processo, além da criação institucional do núcleo, a associação a 

entidades nacionais e regionais de promoção da inovação, que, no caso, seriam o Fórum 

Nacional de Gestores de Inovação e transferência de Tecnologia (FORTEC) e a rede NIT-NE, 

que reúne os núcleos de inovação tecnológica da região Nordeste e a participação no portal da 

inovação o Compitec (www.portalinovacao.org/compitec), que é uma instância consultiva do 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), que faz assessoramento para a emissão de pareceres e 

avaliações sobre a política de propriedade intelectual, da inovação e da transferência e 

apropriação e gestão dos ativos intangíveis. Em decorrência, foram constatadas as seguintes 

universidades participantes: UFPI, UFC, UFPB, UFBA e UFS. 

No que se refere à oferta de cursos na modalidade a distância, as cinco universidades 

estão associadas à Universidade Aberta do Brasil (UAB). 

Por fim, considerando a importância da atividade de pesquisa para as instituições 

universitárias, utiliza-se a classificação exposta por Steiner e Malnic (2006), que dispõe as 

instituições, segundo a existência de cursos de Pós-Graduação stricto sensu, considerando o 

número de mestrados e doutorados e o número de dissertações defendidas, conforme mostra o 

Quadro 5.1, a seguir. 

 

          Quadro 5.1 - Classificação de Instituições de Ensino Superior Universitárias. 

UNIVERSIDADES CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Instituições de pesquisa 
e doutorado 

Diversificadas Pelo menos 25 programas de doutorado 
cobrindo pelo menos seis grandes áreas de 
conhecimento. 

Intermediárias Possuir pelo menos dez programas de 
doutorado em duas ou mais áreas de 
conhecimento. 

Restritas Possuir ao menos três programas de 
doutorado. 

Especializadas Oferecer programa de doutorado em um 
único campo de conhecimento. 

Instituições de 
Mestrado 

Segue a mesma 
classificação. 

Ofertas programas de mestrado em número 
diferente para cada classificação. 

Instituições de 
Graduação 

Segue a mesma 
classificação. 

Concentra-se em cursos de Graduação, 
diferenciando-se pela quantidade e 
abrangência. 
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          Fonte: Adaptado de Steiner; Malnic (2006). 

Embora os autores considerem a gama de cursos de Graduação ofertados e em quantas 

áreas do conhecimento estas instituições atuam, para a seleção do caso, considerou-se apenas 

a existência de cursos strictu sensu. Dessa forma, o caso selecionado será uma universidade 

que se classifique como instituição de pesquisa e doutorado diversificada, de forma a obter-se 

maior profundidade no estudo.  

O Quadro 5.2 foi montado com informações coletadas no sítio da Capes em maio de 

2009, e demonstrou o seguinte quantitativo de cursos de mestrado e doutorado reconhecidos 

em cada uma das cinco universidades pré-selecionadas. No caso do percentual de doutores, 

utilizou-se o Censo da Educação Superior do ano de 2008. 

          Quadro 5.2  - Classificação das Universidades consideradas para o caso. 

UNIVERSIDADE Nº MESTRADOS Nº DOUTORADOS % DOUTORES 

UFBA 55 34 42 

UFC 55 30 50 

UFPB 36 14 45 

UFPI 19 1 26 

UFS 18 6 34 

          Fonte: Capes e INEP (2009). 

Dessa forma, adotando-se o critério de instituições de pesquisa e doutorado, obtêm-se 

duas que podem ser consideradas como Universidades diversificadas, que são a Universidade 

Federal da Bahia (UFBA) e a Universidade Federal do Ceará (UFC).  

Por fim, das opções viáveis, selecionou-se a UFC pela proximidade geográfica, o que 

facilita os sucessivos retornos ao campo que uma metodologia qualitativa exige, permitindo 

que a pesquisa se tornasse exequível em termos de custo e de tempo. A anuência e presteza 

em colaborar com a pesquisa tornaram desnecessário o contato com a segunda opção.  

A seleção de uma universidade com as características da UFC contribui para a 

discussão da estrutura de forma geral, por ser um ambiente rico o suficiente para fornecer 

informações sobre a implementação das políticas em análise. Cada uma das unidades 

incorporadas de caso pode ser abordada em parte por características próprias e, em 

complemento, interagirem com uma lógica maior de reestruturação da organização.  
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5.2.1.2. Seleção dos informantes da pesquisa 

A pesquisa de campo iniciou-se com um ofício de apresentação do pesquisador 

direcionado ao dirigente superior (reitor), expondo sua finalidade, e solicitando acesso aos 

dados da instituição. Iniciou-se entrevistando o próprio reitor, com o qual foi feita uma 

entrevista aberta, versando sobre as temáticas discutidas na tese. 

O resultado da primeira entrevista serviu de parâmetro para o aprimoramento de um 

roteiro de entrevistas a ser aplicado aos demais informantes ─ pró-reitores e gestores com 

relação direta (hierárquica) com a implementação das políticas de EAD, NIT e REUNI. 

Adicionalmente, foram realizadas vinte entrevistas com informantes que pudessem confirmar, 

contrapor ou agregar novas informações às experiências em estudo. O roteiro aplicado a estes 

informantes foi do tipo semiestruturado, com as questões retiradas do roteiro geral.  

A seguir, detalham-se os métodos e procedimentos de coleta de dados, incluindo o 

método de análise documental necessário para confrontar os dados obtidos na entrevista. 

5.3 Coleta de dados 

A pesquisa utilizou-se de entrevista e documentos. O processo de coleta de dados 

privilegiou os seguintes aspectos: 1) identificação das diretrizes que balizaram a decisão na 

universidade; 2) detalhamento do processo de implementação das experiências; e 3) avaliação 

o impacto das experiências sobre a estrutura organizacional.  

A análise documental refere-se à utilização de materiais por meios escritos, orais ou 

visuais, analisados segundo a perspectiva do estudo pretendido. Os documentos considerados 

nesta pesquisa foram as normas legais editadas no âmbito das instituições, que evidenciam ou 

não a existência de modificações nas estruturas e processos de trabalho nas universidades, e 

publicações como, por exemplo, relatórios ou informes sobre o assunto em análise. 

Os dados gerais da universidade foram obtidos em fontes secundárias (documentos da 

Universidade), tais como o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Estatuto e o 

Regimento, utilizados para uma descrição das características gerais da instituição, e de 

relatórios como o Anuário Estatístico da UFC e as Atas da reunião do Conselho Universitário 

(Consuni).  

A entrevista semiestruturada foi utilizada para descrever e compreender as ações dos 

gestores que conduzem a mudança estrutural. 
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A primeira entrevista, realizada com o reitor, seguiu o modelo de entrevista aberta, 

orientada apenas pela seguinte solicitação: “discorrer sobre as mutações que a gestão da 

universidade vem sofrendo a partir das modificações estruturais provocadas pelas políticas em 

análise: Educação a Distância (EAD), Inovação Tecnológica e Expansão e Reestruturação 

(REUNI) do ponto de vista da inovação e flexibilidade da estrutura universitária, 

considerando-se os mecanismos de coordenação do trabalho utilizados e a dinâmica do 

processo decisório nas instâncias da universidade”. 

Uma variação desse enunciado foi utilizada nas entrevistas seguintes; entretanto, 

adotou-se um roteiro mais específico cujas perguntas foram retiradas de um roteiro geral, 

colocado em anexo, pertinente às peculiaridades das políticas analisadas. Ou seja, seguindo as 

categorias de análise e suas dimensões, foram selecionados o conjunto de questões e a 

sequência que seria mais pertinente para determinado entrevistado, de acordo com a 

experiência abordada e o nível que ocupava na estrutura.  

Quanto aos respondentes, foram utilizados os seguintes:8  

a) Administração Superior: Reitor (AS01); Pró-Reitor de Graduação (AS02); Pró-

Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação (AS03) e Chefe de Gabinete da Reitoria (AS04). 

b) Experiências analisadas - Diretor do Instituto UFC Virtual (EAD01); Coordenador 

do Reuni (reu01); Coordenadora do Napitt (NIT01). 

c) Informantes posicionados na estrutura acadêmica da universidade: Diretor Fac. 

Educação (DIR01); Diretor Instituto Labomar (DIR02); Diretor Campus Cariri (DIR03); 

Diretor Centro de Tecnologia (DIR04); Chefe Depart. Engenharia Elétrica (ACA01); Prof. 

Pesquisador (Coordenador Pós-Strictu Engenharia Elétrica) (ACA02); Coordenadora Curso 

de Comunicação Social (ACA03); Coordenador do Centro de Produção e Secretária da UAB 

(ACA04); Coordenadora do Curso Piloto em Administração Semipresencial (ACA05);  

d) Informantes sem cargos gerenciais na Universidade - Presidente ADUFCE (2005-

2007) (INF01); Presidente ADUFCE (2007-2009) (INF02); Diretor ASTEF (INF03); 

Coordenador de Polo de Barbalha (INF04); e Coordenador de Polo de Aracoiaba (INF05). 

Por tratar-se da realização de um único caso, que requer um aprofundamento no 

campo em estudo, as entrevistas foram aplicadas pelo próprio pesquisador, de forma a captar 

as nuances que as informações pudessem revelar no momento em que estivessem sendo 

                         

8 Embora não tenha havido proibição ou pedido para a não divulgação de nomes e cargos, optou-se por utilizar códigos 
atribuídos de acordo com a posição do entrevistado na hierarquia da universidade e na sequência das entrevistas, ficando: 
Administração Superior (AS); Administração Acadêmica (ACA); demais informantes (INF). 
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fornecidas. Martins (2008) também faz essa recomendação, devido aos procedimentos de 

coleta de dados não seguirem rotina preestabelecida, exigindo perspicácia para alterar rumos 

ou explorar novas evidências que surgem.  

5.4 Definição das categorias de análise 

As categorias de análise foram definidas a partir dos conceitos tratados no capítulo 3 

com o objetivo de compreender o impacto das políticas implementadas na estrutura 

organizacional do ponto de vista da inovação e da flexibilidade. O Quadro 5.3 explicita as 

categorias e suas respectivas dimensões. Deste modo, posicionou-se a categoria Estrutura do 

lado esquerdo do quadro; e as categorias Inovação e Flexibilidade do lado direito. Tal arranjo 

foi feito para orientar a análise de dados, em que as dimensões da Estrutura serão analisadas a 

partir das dimensões de Inovação e Flexibilidade. 
 

     Quadro 5.3 - Categorias e Dimensões de análise. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 
(DIMENSÕES) 

INOVAÇÃO E FLEXIBILIDADE 

Elementos da Estrutura Organizacional 
- Subsistemas de atividade, Comunicação e 
Decisão; 
 
 
Configurações (Mintzberg) 
– Coordenação do Trabalho na Organização 
– Parte principal da Organização 
– Descentralização/ Centralização 
 

Modelo de Decisão 
 
 
 

Dimensões da Inovação 
Parcerias c/outras instituições de ensino e 
pesquisa. 
Ações inovadoras nos currículos  
Estruturas criadas para novas modalidades de 
ensino 
Modificações estatutárias e regimentais que 
asseguram a inovação  
Modificações na natureza das funções 
desempenhadas 
Estruturas criadas para fomentar a inovação 
 

Dimensões da Flexibilidade  
Estruturas e procedimentos das unidades 
Autonomia dos setores e unidades 
Flexibilidade curricular (itinerários formativos e 
mobilidade) 
Mecanismos de interação entre órgãos e/ou 
instituições 
Capacidade dos setores de trabalharem mais de 
uma base de agrupamento. 
Arranjos organizacionais com formatos 
flexíveis (rede, matricial). 

             Fonte: Capes e INEP (2009). 
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5.5 Descrição e análise de dados 

A análise do caso foi realizada por meio dos dados coletados, análise documental e 

entrevistas para verificar a manifestação dos fenômenos (categorias) em análise. Neste 

sentido, foram evidenciadas as alterações e/ou manutenção dos elementos que configuram a 

estrutura organizacional à luz das categorias de inovação e da flexibilidade. Assinale-se que 

também foram utilizados trechos dos documentos e das falas dos informantes para evidenciar 

as questões em análise. 

 

 

 

 



 

 

 

6 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CASO 

No presente texto, a descrição e discussão do caso serão feitas separadamente, 

segundo a experiência retratada, de forma a destacar os aspectos da adoção de cada política e 

de seus efeitos na estrutura organizacional. Dividem-se os subtópicos abordando inicialmente, 

mediante uso de pesquisa bibliográfica e documental, a história e as características da 

universidade, ressaltando-se, por fim, o modelo de tomada de decisão e a configuração 

organizacional existente. Na sequência, são utilizados os dados coletados pela entrevista para 

analisar a estrutura organizacional a partir da implementação dos cursos a distância, da 

criação do NIT e de outras iniciativas de fomento à inovação e tecnologia e da expansão e 

modernização proposta pelo REUNI. 

Ao fim do referido capítulo, os elementos identificados devem ser suficientes para 

permitir uma reflexão sobre a questão norteadora do trabalho, qual seja: se as experiências 

implementadas são suficientes ou não para caracterizar a mudança da estrutura organizacional 

para uma configuração mais flexível e inovadora.  

6.1 Universidade Federal do Ceará - UFC 

Criada pela Lei nº 2.373, de 16 de setembro de 1954, e instalada em 25 de junho de 

1955, com a denominação de Universidade do Ceará, compõe-se inicialmente, a exemplo de 

outras universidades criadas no período, da junção de unidades isoladas. A partir de 1957, 

muda sua denominação para Universidade Federal do Ceará, vigente até o presente. Com sede 

na cidade de Fortaleza, é uma instituição federal de ensino superior legalmente constituída 

como autarquia educacional de regime especial vinculada ao Ministério da Educação. 

O vínculo com o Ministério da Educação estabelece os limites para o exercício da 

autonomia universitária, que ocorre no campo didático-científico, administrativo e de gestão 

financeira e patrimonial. Internamente, essa autonomia materializa-se na organização e 

funcionamento da universidade, tanto do ponto administrativo quanto jurídico, segundo as 

disposições constantes nos documentos elencados no artigo do 3º do Estatuto da 

Universidade, que são: 
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a) O próprio Estatuto, que estabelece as definições e formulações básicas. 

b) O Regimento Geral, que normatiza os aspectos comuns da vida universitária. 

c) Os regimentos específicos, que complementam o Regimento Geral quanto ao 

funcionamento de conselhos e órgãos, da administração superior e acadêmica, que 

possuam características próprias.  

Desaguadouro de um longa disputa envolvendo diferentes perspectivas educacionais e 

forças sociais no Brasil e no Ceará, os cursos que originaram a UFC confundem-se com o 

próprio início da educação superior no Estado. Lima (2008) identifica os cursos que foram 

criados e as mudanças até a agregação das faculdades isoladas no que seria a Universidade do 

Ceará, em 1954. Inicialmente, registra a criação da Faculdade de Direito do Ceará em 1903, 

como faculdade livre, e posteriormente como instituição estadual. Em 1916, são criadas as 

Faculdades de Farmácia e Odontologia; e em 1918 a Escola de Agronomia, sendo esta última 

a constituir a primeira instituição oficial, encampada pelo Estado em 1935, e pelo governo 

federal em 1942. Em seguida, tem-se a criação da Faculdade de Ciências Econômicas em 

1936, Escola de Enfermagem em 1943, Faculdade Católica de Filosofia em 1947, Faculdade 

de Medicina em 1948, Escola de Serviço Social em 1950 e Escola de Engenharia em 1956. 

Destaca-se neste processo de criação da UFC a atuação do professor Catedrático 

Antônio Martins Filho, que coordenou os esforços e as articulações pela criação da 

Universidade do Ceará, inicialmente estadual, e posteriormente como instituição federal, até o 

momento de sua criação em lei no ano de 1954. Em suas memórias, Martins Filho (1983) 

relata o processo de criação da universidade, descrevendo as movimentações políticas que 

reuniram desde as três unidades que formaram o primeiro Conselho Superior, de onde o 

próprio Antônio Martins Filho obteve a indicação para tornar-se o primeiro reitor da 

instituição, até a consolidação da universidade (MARTINS FILHO, 1983). 

A gestão do reitor Martins Filho revela muito do bastidor político à época, em que este 

credita grande parte do sucesso de sua gestão à implementação e expansão da UFC em prazo 

recorde, às relações que mantinha com a classe política estadual e nacional, pois vários 

colegas professores pertenciam aos partidos dominantes à época. Após a agregação das 

escolas isoladas, busca-se consolidar a universidade, dotando-a dos instrumentos necessários 

para o cumprimento de sua missão, o que ocorre principalmente no segundo mandato, com a 

implementação de diversos órgãos suplementares (Casa José de Alencar, Museu, Gráfica...) e 

pela criação de novos cursos, visando dotar a universidade daquelas áreas de conhecimento 
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básico que formam a sua essência. Para tanto, cria-se a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, a qual pretende-se que se constitua no núcleo da universidade, e a implementação dos 

institutos de Zootecnia, Física e Pesquisa Econômica, este último já em funcionamento. A 

criação de cursos com viés mais acadêmico ocorre no ano de 1961, completando-se uma 

matriz de oferta com cursos voltados às ciências básicas e à formação profissional 

(MARTINS FILHO, 1983). 

A importância da criação destes cursos para a consolidação da UFC, enquanto 

universidade, pode ser verificada em seu próprio estatuto. No artigo 6º diferencia dois tipos de 

unidades acadêmicas, que são: as dedicadas à pesquisa e ao ensino básico, Centro de Ciências 

e Centro de Humanidades; e as demais unidades voltadas para o ensino profissional e à 

pesquisa aplicada (ESTATUTO DA UFC, 1999). 

Quanto aos bastidores políticos, Martins Filho (1983) destaca os processos de 

negociação para preenchimento de cargos e a escolha dos próprios reitores da UFC, pautada 

por articulações e pressões tanto externas quanto internas. No caso, ressalta a função do 

Conselho Universitário como locus de discussão e negociações, uma vez que, desde o início 

tal instância mantém-se responsável pela confecção da lista tríplice a ser apresentada ao 

presidente da República para seleção do reitor. Constata-se o alcance dessas articulações na 

narração do próprio Martins Filho, quando do processo de escolha do seu sucessor, em que 

negociação internas e tentativas de intervenção externas culminaram com a nomeação de um 

nome que constava na lista, porém tendo obtido a terceira colocação. As menções recorrentes 

do professor Martins Filho às articulações prévias permitem caracterizar que o modelo de 

tomada de decisão preponderante nos anos iniciais da UFC era o político, embora se utilizem 

desde sua fundação os conselhos para a homologação coletiva das decisões. 

Outro aspecto a ser destacado é que, embora se apresente como uma instituição 

colegiada, as decisões estratégicas praticamente restringem-se ao corpo docente, que é 

maioria no Conselho Universitário, e também pelas regras adotadas para a consulta a 

comunidade para a escolha do reitor, conforme demonstra o Título 2, seção IV, do Estatuto da 

Universidade, bem como das resoluções do Consuni que normatizam o processo de consulta a 

comunidade. 

Desde o princípio, a universidade escolhe o desenvolvimento regional como seu foco, 

eixo que norteou não apenas a criação dos cursos posteriores, mas muitos dos órgãos de 

pesquisa e extensão que vieram a compor sua estrutura. Em sua página institucional 

(disponível em: <www.ufc.br>), apresenta-se com o lema “o universal pelo regional”, 
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definindo como missão “formar profissionais da mais alta qualificação, gerar e difundir 

conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais, constituindo-se em 

instituição estratégica para o desenvolvimento do Ceará, do Nordeste e do Brasil”. No 

cumprimento desse intuito, a instituição também define a visão de:   

Consolidar-se como instituição de referência no ensino de Graduação e Pós-
Graduação (stricto e lato sensu), de preservação, geração e produção de 
ciência e tecnologia, e de integração com o meio, como forma de contribuir 
para a superação das desigualdades sociais e econômicas, por meio da 
promoção do desenvolvimento sustentável do Ceará, do Nordeste e do Brasil 
(UFC, 2010). 

O Estatuto vigente na UFC foi aprovado pelo Conselho Universitário em dezembro de 

1998 e publicado no Diário Oficial da União em março de 1999. Desde então, vem sendo 

revisto e atualizado, para manter-se em sintonia com a legislação educacional e com as 

próprias mudanças na instituição.9 Este documento contém as definições e formulações 

básicas para a organização e o funcionamento da universidade. 

Em sua organização básica, a universidade é formada por departamentos, os quais são 

coordenados por unidades denominadas Centros ou Faculdades. Na UFC existem quatro 

Centros e cinco Faculdades, sendo que dois dos Centros são classificados como unidades de 

pesquisa e ensino básico e os demais classificados como de ensino profissional e pesquisa 

aplicada. Em 2005, com o início do processo de expansão da universidade, são criados três 

Campi no Interior do Estado e, posteriormente, quatro institutos em Fortaleza, também 

considerados como unidades de ensino profissional e pesquisa aplicada (art. 6º, Estatuto da 

Universidade). Tanto os Campi do Interior quanto os Institutos diferenciam-se das demais 

unidades por não possuírem departamentos, cabendo a alocação docente e as atividades de 

manutenção e conservação física à Direção da unidade e ao seu respectivo Conselho. 

A Administração Universitária é formada por dois níveis, que são: administração 

superior, compreendendo o Conselho Universitário (Consuni); o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE) e a Reitoria; e a administração acadêmica, formada pelos 

departamentos, coordenações e pelas unidades que os agrupam. 

Na Administração Superior, o Conselho Universitário (Consuni) é a instância 

decisória máxima da universidade e o Estatuto seu principal instrumento normativo. Em 2010, 

                         

9 O Estatuto foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, conforme parecer nº 62/99, da Câmara de Educação 
Superior (Processo nº 23.000.012916/98-59), aprovado pelo Sr. Ministro da Educação, através da Portaria nº 592, de 23 
de março de 1999, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de 26 de março de 1999. 
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o Consuni era composto por quarenta e nove membros, sendo: seis representantes da 

Administração Superior (Reitoria e Pró-Reitorias); dezesseis diretores de Unidades 

Acadêmicas; cinco representantes de Coordenações e Departamentos; cinco representantes 

docentes, um de cada classe; três representantes da comunidade; oito representantes discentes; 

três representantes técnico-administrativos; e um representante do magistério de 1º e 2º grau 

da universidade. 

Cabe ao Conselho Universitário a jurisdição superior da universidade, incluindo as 

matérias administrativas e de política universitária. No âmbito da universidade, é a instância 

decisória máxima, responsável por estabelecer as diretrizes organizacionais, analisar e 

homologar as decisões das instâncias inferiores, aprovar nomeações de cargos (no caso do 

reitor, elaborar listra tríplice para submissão ao MEC), analisar convênios e projetos e gerir o 

patrimônio e os recursos materiais. 

Tem-se também na Administração Superior o Conselho de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CEPE) que trata das questões acadêmicas da universidade, dividindo-se em três 

câmaras: a) Graduação; b) Pesquisa e Pós-Graduação; c) Extensão. A Presidência do CEPE é 

ocupada pelo reitor e as Câmaras que o compõem pelos respectivos pró-reitores. As decisões 

dessa instância podem ser objeto de recurso junto ao Conselho Universitário. Tem-se também, 

nos artigos 18 e 19 do Estatuto da Universidade, a composição e atribuições do Conselho de 

Curadores, ao qual cabe a fiscalização da execução econômico-financeira da universidade. 

A Reitoria é o órgão executivo da Administração Superior, sendo tratada nos artigos 

20 a 28 do Estatuto da UFC. No artigo 21 tem-se a seguinte redação: “O reitor e o vice-reitor 

serão nomeados pelo presidente da República e escolhidos entre os professores dos dois 

níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor e cujos nomes constem em 

listas tríplices organizadas pelo Conselho Universitário”. 

A lista tríplice é preparada pelo Conselho Universitário, com escrutínio secreto e 

votação uninominal. Compõem a lista os nomes que obtiverem maior número de votos. Já o 

artigo 23º do Estatuto estabelece que “haverá consulta prévia a comunidade universitária 

sobre a elaboração das listas tríplices de reitor e de vice-reitor [...]”. Embora legalmente o 

Consuni seja a instância responsável pela composição da lista tríplice, a realização de consulta 

a comunidade universitária vem se constituindo em regra, tanto que o parágrafo único do 

artigo 23 estabelece que “o candidato a reitor dará conhecimento do nome do seu candidato a 

vice-reitor, de modo que os dois sejam sufragados juntos, em um só escrutínio secreto e 

uninominal”. 



203 

O processo de consulta a comunidade é normatizado por uma resolução do Consuni, 

destacando-se nesta análise as duas últimas, que é a Resolução Consuni nº 4, de 6 de fevereiro 

de 2007, que normatiza a consulta marcada para o dia 28 de março de 2007 e a Resolução 

Consuni nº 15, de 4 de junho de 2008, que normatiza a consulta realizada no dia 20 de agosto 

do mesmo ano. De conteúdo praticamente idêntico, destacam-se, em ambas resoluções, os 

artigos 5º e 7º. 

Art. 5o Na consulta de que trata esta Resolução, prevalecerá o peso de 70% 
(setenta por cento) para o corpo docente, por força de legislação federal, de 
15% (quinze por cento) para o corpo discente e de 15% (quinze por cento) 
para o corpo técnico-administrativo, adotando-se, em relação a cada um 
desses segmentos, o fator de presença. 

Parágrafo único. Considera-se fator de presença a razão entre o número de 
votantes e o número de eleitores, por categoria. 

[...] 

Art. 7o Somente poderão candidatar-se a reitor os professores da UFC que, 
no período destinado à inscrição, estiverem ocupando o cargo de professor 
titular ou de professor associado ou que possuam o título de doutor e que 
tenham, no mínimo, dez anos de efetivo exercício do magistério superior na 
UFC. 

Ressaltem-se a ampla maioria dos docentes no peso do eleitorado e o fato de que a 

candidatura de professores doutores está condicionada a um exercício mínimo de dez anos no 

magistério da UFC. Ou seja, se por um lado adotam-se paulatinamente processos mais 

democráticos de escolha dos dirigentes, como a existência de uma consulta que requer a 

exposição pública de uma candidatura com antecedência suficiente para ser apreciada pela 

comunidade, por outro ainda se preserva o domínio de parte da comunidade universitária 

sobre o processo. No caso, dos docentes sobre as demais categorias, estes se preservam tanto 

por seu peso relativo na consulta como por sua maioria no Consuni; e, dentre estes, os 

professores que já façam parte do ambiente universitário há mais de dez anos. Regras 

semelhantes são adotadas para Diretorias das Unidades Acadêmicas, chefes de Departamentos 

e Coordenações de Cursos, embora com mais flexibilidade, conforme se desça na hierarquia 

da universidade. A única regra sem exceção é a de que o candidato não pode estar em estágio 

probatório. 

Na Resolução Consuni nº 15, de 6 de julho de 2007, são estabelecidas as normas para 

a elaboração de listas tríplices para diretor e vice-diretor de Centros e Faculdades. No caso, 
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além das exigências de carreira e titulação, a resolução estabelece em seu artigo 3º que a 

consulta a comunidade é uma opção do Conselho de Centro ou Conselho Departamental. 

Como a experiência exigida dos professores refere-se ao exercício do magistério na 

própria UFC, na prática, só poderá ser reitor o professor que passou por longa convivência 

com o ambiente organizacional ou tenha sido admitido para a classe de titular. Essas medidas, 

na prática, fazem com que os novos atores organizacionais tenham que conviver com a 

política universitária antes de pleitearem o cargo de reitor, ou até mesmo outros na hierarquia 

universitária. Essa medida favorece a perpetuação dos grupos já estabelecidos, embora não dê 

garantias de que o processo de negociação entre os grupos não sofra tensões. Por exemplo, 

apesar de o locus de poder ser o Conselho Universitário, as articulações não mais se 

restringem a seus bastidores. Mesmo hegemônico, o processo democrático vem obrigando os 

grupos a se exporem quando do processo de consulta a comunidade. Como revelado no artigo 

23 do Estatuto, as candidaturas precisam ser registradas com antecedência e as coalizões 

precisam expor-se com uma candidatura de reitor e vice-reitor para a comunidade acadêmica. 

Embora o Consuni mantenha o poder de alterar a ordem na formação da lista, torna-se, do 

ponto de vista político, cada vez mais difícil alterações da ordem de votação obtida na 

consulta e, principalmente, a inserção de nomes não submetidos a consulta. 

Os diversos conselhos da universidade configuram o modelo colegiado, o qual é 

identificado tanto pelos depoimentos dos entrevistados quanto nas publicações da 

universidade, como é o caso do Anuário Estatístico de 2010 (UFC, 2010d, p. 07), no qual se 

coloca que “a UFC é administrada em regime participativo, através dos diversos órgãos 

Colegiados e Comissões, constituído por força de seu Estatuto e de seu Regimento”. 

Porém, as articulações características do modelo político podem ser percebidas nas 

decisões e ações dos conselhos e demais instâncias executivas, além de demonstrar a 

mobilidade dos atores nas esferas de poder. Pode-se considerar que, no momento, o atual 

grupo detentor dos cargos executivos na Administração Superior detém hegemonia na política 

universitária, o que pode ser constatado pela grande diferença obtida nas duas últimas 

consultas para reitor em prol dos candidatos oficiais, ambos vice-reitores. Da mesma forma, a 

inexistência de uma oposição aberta, com exceção de parte dos estudantes que se manifestara 

contra o REUNI, apresenta um cenário em que esse grupo hegemônico está cooptando 

elementos de outros grupos ou não utiliza o poder para eliminar o espaço de atuação dos 
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grupos opositores.10 A “pacificação” na arena política da UFC foi alvo de pergunta durante a 

entrevista e confirmada pelos depoentes, o que será visto mais adiante. 

A Reitoria, enquanto órgão executivo da Administração Superior, tem suas 

responsabilidades definidas no artigo 25 do Estatuto. 

Art. 25. São atribuições do reitor, dentre outras decorrentes de sua condição:  

a) coordenar, fiscalizar e superintender todas as atividades universitárias;   

b) representar a Universidade;   

c) examinar e, quando necessário, emendar os  anteprojetos da proposta 
orçamentária, encaminhando-os em seguida ao exame e aprovação dos 
órgãos competentes;  

d) propor reformulação do orçamento próprio da Universidade e decidir 
sobre a necessidade de modificação orçamentária;  

 e) administrar as finanças da Universidade;   

f) nomear, distribuir, remover, licenciar e exonerar ou dispensar pessoal, 
bem como baixar os atos de afastamento temporário de servidores para 
prestar colaboração a outras instituições; 

g) baixar os atos de transferência de professores da Universidade para outras 
instituições de ensino superior mantidas pela União e subscrever os de 
transferência, destas, para a Universidade;  

h) baixar atos relativos ao ingresso e mudança no regime de trabalho dos 
docentes e ao contrato de monitores;  

i) exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a Universidade;  

j) conferir graus e assinar diplomas;  

l) firmar convênios entre a Universidade e entidades públicas ou privadas, 
nacionais, estrangeiras e internacionais, podendo para tanto delegar poderes, 
quando necessário;  

m) instituir comissões especiais, de caráter permanente ou temporário, para o 
estudo de problemas específicos;  

n) convocar e presidir as sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão e do Conselho Universitário, com direito a voto, inclusive o de 
qualidade;  

o) fixar a pauta das sessões dos órgãos previstos na letra anterior, propondo 
ou encaminhando assuntos que devam ser por eles apreciados;   

                         

10 A consulta realizada no dia 28 de março de 2007 sufragou o professor Ícaro Moreira (Centro de Ciência) em primeiro 
lugar e a Profa. Ana Lório (Faculdade de Educação) em segundo. Ambos participaram da Gestão do professor René 
Barreira, sendo o primeiro como Vice-Reitor e a segunda como Pró-Reitora de Graduação (Disponível em: 
<http://www.ufc.br/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=3954&Itemid=90>). Na última consulta, 
realizada em 20 de agosto de 2008, candidataram-se “os professores Benito Moreira de Azevedo (Centro de Ciências 
Agrárias), Jesualdo Pereira Farias (Centro de Tecnologia) e José Carlos Parente Oliveira (Centro de Ciências). Foi eleito 
o professor Jesualdo Farias, vice do professor Ícaro, com mais de 80% dos votos (Disponível em: 
<http://www.ufc.br/portal/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=110&Itemid=77>). 
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p) vetar deliberações do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e do 
Conselho Universitário;  

q) tomar, em casos excepcionais, decisões ad referendum dos órgãos 
competentes para aprová-las;  

r) delegar parte de suas atribuições a auxiliares imediatos, cancelando tais 
delegações, total ou parcialmente, quando assim julgar necessário;  

s) baixar resoluções e provimentos decorrentes de decisões do Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho Universitário, e as portarias que 
julgar necessárias;  

t) apresentar relatório ao Conselho Universitário, no início de cada ano, 
remetendo cópias do documento aprovado ao Ministério da Educação e do 
Desporto e ao Conselho Nacional de Educação. 

Parágrafo único. A designação dos pró-reitores implicará delegação do reitor 
para a supervisão e coordenação nas áreas que lhes são afetas.  

O extenso leque de atribuições do reitor não é exercido de forma monocrática, mas 

regulado pelos mesmos documentos que lhe atribuem estas funções. Embora seja imbuído de 

autoridade para tomar as decisões por si, na universidade, esta delegação é feita pelos 

Conselhos Superiores, aos quais qualquer decisão monocrática tem que ser referendada 

posteriormente, por isso, as decisões tomadas pelo reitor no exercício do cargo são 

denominadas ad referendum. 

Ao reitor cabe ainda nomear, com aprovação prévia do Consuni, os titulares das seis 

Pró-Reitorias da Universidade, conforme estabelece o artigo 28 do Estatuto, que são: 

Assuntos Estudantis, Planejamento, Graduação, Pesquisa e Pós-Graduação, Extensão e de 

Administração. Cabe ainda ao reitor nomear os diretores dos órgãos suplementares, conforme 

disposto no artigo 32 do Regimento Geral da UFC, o qual estabelece, na sequência, suas 

atribuições. 

Art. 33. O diretor de Órgão Suplementar terá as seguintes atribuições, além 
de outras funções decorrentes de sua condição:  

a) administrar e representar o órgão;  

b) elaborar e submeter à aprovação do reitor o plano anual de atividades do 
Órgão e planos ou projetos isolados;  

c) velar pela ordem e eficiência dos trabalhos, representando ao reitor nos 
casos de indisciplina;  

d) exercer atividades de fiscalização no âmbito de atuação do Órgão;  

e) cumprir e fazer cumprir as disposições estatutárias e regimentais que lhe 
sejam aplicáveis;  

f) cumprir e fazer cumprir as instruções e determinações do reitor;  
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g) apresentar ao reitor, até 15 de janeiro de cada ano, relatório das atividades 
do Órgão no ano anterior.  

Art. 34. Em cada Órgão Suplementar haverá uma Seção de Expediente, cujo 
titular será designado pelo reitor, mediante indicação do respectivo diretor. 

Os órgãos suplementares da UFC são subordinados ao reitor, existindo atualmente 

sete, segundo o artigo 7º do Estatuto, com nova redação dada pelos Provimentos CONSUNI 

nº 3 de 30/04/2010 e nº 4 de 01/07/2010. Dessa forma, os órgãos suplementares da UFC ficam 

sendo os seguintes: 

a) Biblioteca Universitária; 

b) Imprensa Universitária; 

c) Seara da Ciência; 

d) Casa de José de Alencar; 

e) Museu de Arte; 

f) Secretaria de Desenvolvimento Institucional; 

g) Secretaria de Tecnologia da Informação. 

Os órgãos suplementares são importantes na universidade porque agrupam unidades 

de apoio que prestam serviços ou para a própria instituição ou para a comunidade. Embora 

não tenham lotação de pessoal docente, as atividades que desenvolvem impactam diretamente 

em muitas das atividades fim da universidade. Ressalte-se que dois órgãos suplementares 

estão na origem de duas das novas unidades da universidade. 

Uma análise mais detalhada dos cursos ofertados pela UFC e o quantitativo de vagas 

pode oferecer um panorama do momento atual da universidade, pelo menos na área de ensino 

de Graduação e Pós-Graduação, considerando-se os três elementos a seguir: 

1) Cursos de Graduação ofertados, segundo a data de criação e a oferta atual de vagas. 

2) Oferta de vagas na modalidade semipresencial. 

3) Quantitativo de cursos de Pós-Graduação ofertados e data de criação. 

Atualmente, a UFC oferta uma vasta gama de cursos, nas diversas áreas do 

conhecimento e em todos os níveis da educação superior. No Quadro 6.1 listam-se os cursos 

ofertados pela UFC, dividindo-os em cinco períodos de criação, com os quantitativos de 

vagas ofertados em 2011. Os períodos foram definidos de forma a coincidirem com mandatos 

dos dirigentes máximos, para o caso de análises posteriores de fatos ocorrido, e levando em 
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conta questões mais gerais que impactaram nos rumos da universidade, conforme descritas no 

capítulo 2. Os períodos definidos são:  

I) Cursos criados em unidades isoladas que foram incorporados à Universidade 

Federal do Ceará no primeiro triênio de funcionamento (1955-1958). 

II) Período envolvendo as três gestões subsequentes do reitor Antônio Martins Filho, 

no qual a Universidade Federal do Ceará já dispunha de orçamento definido, 

permitindo as primeiras expansões e terminando com a transmissão do cargo para o 

segundo reitor da instituição, que assume pouco antes da reforma de 1968 (1958-

1967). 

III) Período compreendido entre 1967 e 1995, compreendendo o período de reforma e 

expansão do ensino superior, sob a legislação pós-1968, realizada pelo regime militar 

e incluindo o período de paralisia até a véspera da nova Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) de 1996. 

IV) O quarto período contempla os cursos criados entre 1996 e 2004, sob a égide da 

nova LDB. 

V) No quinto período, ora em estudo, a ação governamental torna-se mais ativa, com 

programas de reestruturação e expansão da universidade, merecendo destaque nesta 

análise. 

   Quadro 6.1 - Quantitativo de cursos por época de criação e de vagas ofertadas em 2011. 

Período Cursos de Graduação Vagas 2011 

Primeiro 
Mandato 

Fortaleza: Unidades incorporada para fundação: Agronomia (1916); 
Direito (1903); Farmácia e Odontologia (1916). Unidades 
incorporadas depois: Ciências Contábeis (1946); Ciências 
Econômicas (1939); Medicina (1948); Engenharia Civil e 
Engenharia Mecânica (1955) – 09 cursos 

1180 

1958 a 1967 12 cursos 1349 

1968 a 1995 15 cursos 1165 

1996 a 2003 07 cursos 480 

2004 a 2010 32 cursos 1610 

 Total  5784 
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Fonte: Editais do Vestibular do ano de 2010 (UFC, 2009) e quantitativo ofertado por meio do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENADE), exposto no site do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação 
(SISU/MEC, 2010).11 

O quadro ressalta as datas de criação dos cursos e o quantitativo de vagas ofertadas 

para 2011. Demonstra que apenas no período recente foram criados cursos novos que 

respondem por mais de 25% das vagas ofertadas no Vestibular. São fruto tanto da 

interiorização da Universidade quanto dos cursos criados com o REUNI. No caso, 

considerou-se apenas a data de criação do curso, uma vez que ações de aumento de vagas e 

criação de vagas adicionais são interpretadas nesta parte do trabalho como alteração na 

posição relativa de determinada área em relação às correlações de forças em geral. No tópico 

específico dedicado ao REUNI, ver-se-á que o impacto é ainda maior, pois aqui se registrou 

apenas a criação dos cursos inteiramente novos ou a implementação de cursos já existentes na 

instituição em outro campus neste último período. No caso, cursos mais antigos que tiveram 

suas vagas ampliadas ou cursos que deram origem a outras modalidades foram considerados a 

partir da data de criação do curso original. É dessa forma que se analisam as 1.180 vagas dos 

nove cursos que foram incorporados no primeiro triênio de existência da universidade, fruto 

das mudanças ocorridas ao longo do tempo e da consolidação daquelas áreas de 

conhecimento. 

A Tabela 6.1 representa muito do crescimento que esta instituição teve ao longo de 

seus cinquenta e cinco anos. Mesmo sem considerar as mutações de vagas ao longo do tempo, 

percebe-se que foram se agregando novos cursos que ampliaram ainda mais as áreas de 

conhecimento em que a instituição atua. Da mesma forma, ressalte-se que o processo de 

interiorização foi muito recente e acentuado. Até o ano 2000 a Universidade concentrava-se 

exclusivamente na Capital, embora funcionando em diversos locais. Nos últimos cinco anos a 

criação e consolidação dos Campi no Interior não apenas impacta na estrutura da 

universidade, que passa a ser uma instituição multicampi, como também impõe-lhe um grande 

esforço de coordenação ao ter que desenvolver novas ações longe de sua base física. 

Somado à criação de sete novas unidades e o aumento de 25% de vagas em cursos 

criados nestes últimos seis anos, estabelece-se um processo de dinamização das relações na 

                         

11 A lista completa dos cursos, documento e data de criação, bem como as vagas ofertadas para o ano de 2011 encontram-se 
nos anexos. O presente quadro é meramente ilustrativo da evolução da universidade e do número de cursos criados, não 
objetivando exatidão quanto as informações cronológicas em relação às vagas. Por exemplo, um curso que foi criado na 
modalidade bacharelado em um período, e posteriormente foi ofertado a licenciatura, será registrado na tabela como 
sendo apenas um curso, com o quantitativo de vagas somados. 
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universidade, pois tais cursos novos trazem outras perspectivas e mudanças nas correlações de 

poder da instituição. A leitura geral que se faz do quadro é de que não só a posição atual dos 

diversos cursos em relação ao total de vagas atualmente ofertados refletem um pouco da 

correlação de forças que se vislumbra na Universidade, como a própria rearticulação das 

unidades acadêmicas interfere neste processo, sendo muitas criadas tanto pelo 

desmembramento de cursos como pela oferta de curso em unidades que antes funcionavam 

como órgão suplementar. No anexo 3, pode-se ver a listagem completa dos cursos que 

ofertam vagas para 2011 com o respectivo documento legal que lhes dá origem.  

No processo de evolução da UFC, a década de 1980 caracteriza-se pela não criação de 

cursos, como relatado no capítulo 2. Essa situação se reproduz em todo o País, podendo ser 

associada à crise vivida pelo Brasil no período e também devido à legislação e cartorialização 

apontada por Souza (2005). A partir de 1996, com uma nova legislação, retoma-se o 

crescimento de vagas no ensino superior. Porém, no caso da UFC, o processo inicia-se no 

começo da década, especialmente com a criação das licenciaturas noturnas, e culmina com a 

criação dos cursos de Medicina no ano 2000 nos municípios de Sobral e Barbalha, abrindo 

caminho para o processo de interiorização que se seguiria. 

Em seguida, a partir de 2006, tem-se a implementação do ensino semipresencial, 

trazendo novos desafios com a absorção pela UFC de uma nova modalidade de 

ensino/aprendizagem, além dos desafios de coordenar a oferta de cursos em territórios muito 

dispersos e, ao contrário dos Campi do Interior, utilizando uma estrutura de apoio presencial 

que não lhe pertence. A oferta de 2.300 vagas no Vestibular de 2011 representa um percentual 

bastante significativo em relação à oferta de toda a universidade. Mantendo-se esta tendência, 

o Instituto UFV Virtual se consolidará como a Unidade Acadêmica com o maior número de 

alunos, salientando-se que grande parte desses cursos é originária de outras unidades e que 

muitos desses cursos possuem na UFC Virtual o único ponto de contato com a Universidade. 

Por fim, o quantitativo de cursos de Pós-Graduação é um importante indicativo de 

inserção da universidade na área da pesquisa, dado ser este um dos principais requisitos para a 

aprovação de um programa stricto sensu na Capes. Pelo quantitativo do quadro 6.2, a UFC 

possui grande número de mestrados e doutorados, porém, apenas dois programas possuem 

conceito equivalente à inserção internacional. No caso dos programas de doutorado, 75% 

possuem apenas o conceito mínimo para serem reconhecidos como tal. Isso pode dar-se tanto 

pela criação recente de cursos stricto sensu, como pela inexistência de ações específicas para 

a elevação da qualidade. Nesta pesquisa, esse dado é importante por relacionar-se a uma das 
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experiências em análise, que é o NAPITT. Considerando-se que grande parte da pesquisa 

científica feita nas universidades é realizada por grupos de pesquisa, a existência de 

doutorados e seu conceito na Capes pode ser um indicativo da produção de conhecimento 

patenteável; ou seja, uma análise dos cursos stricto sensu permite estabelecer relações com as 

perspectivas de inovação e o depósito de patentes. 

         Quadro 6.2 - Programas de Pós-Graduação Stricto  Sensu da UFC – Por conceito. 

 CONCEITOS TOTAL  

 3 4 5 6 7  

MESTRADO 12 26 7 2 0 47 

DOUTORADO 1 23 6 2 0 32 

MESTRADO PROFISSIONAL 4 2 0 0 0 6 

MESTRADO E DOUTORADO* 1 22 6 2 0 31 
             Fonte: CAPES (2010), atualizado até o dia 29/11/2010. 
             * Quando os níveis tiverem notas diferentes, será considerada nessa linha a nota do doutorado. 

Aos números acima podem-se acrescentar os programas aprovados na 123ª Reunião 

do Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), realizada no período de 6 a 

10 de dezembro, quando a UFC teve aprovados mais três programas de doutorado, todos com 

o conceito 4. Tais programas já tinham o curso de mestrado, ampliando para vinte e cinco o 

total de Programas Stricto Sensu com oferta de mestrado e doutorado. O número de 

doutorados eleva-se de trinta e dois para trinta e cinco, sendo que vinte e seis destes possuem 

o conceito 4. Apenas oito programas possuem conceito superior a 4, ressaltando que apesar da 

tradição em pesquisa, a UFC ainda não alcançou a projeção nacional e internacional que se 

requer de uma universidade de ponta. 

Quanto ao número de mestrados e doutorados, o Anuário Estatístico 2010 

(UFC,2010d) apresenta crescimento a partir de 2007, conforme quadro 6.3. 

 

     Quadro 6.3 - Número de Cursos de Pós-Graduação. 

Cursos 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Mestrado (Acadêmico e Profissional) 43 44 44 44 51 52 54 

Doutorado 15 18 18 18 21 30 35 

    Fonte: Anuário Estatístico da UFC (UFC, 2010d). 
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Ocorre um forte acréscimo de cursos a partir de 2007, especialmente com o aumento 

de docentes com titulação de doutorado, que passam de 915 em 2007 para 1.081 em 2009, ou 

seja, percentualmente, passam de 52% para 55% do quadro docente total da universidade 

(UFC, 2010d, p. 255).  

Outro dado referente aos cursos stricto sensu que podem ser utilizados para a 

discussão da capacidade inovadora da universidade são os grupos de pesquisa. Uma vez que 

se torna cada vez mais difícil ao pesquisador individual desenvolver pesquisa de ponta sem o 

suporte de uma equipe. 

A amplitude das mudanças relatadas exige um recorte mais preciso das ações em 

implementação que estejam provocando mudanças na estrutura da universidade. Devido à 

multiplicidade de fatores impactantes ainda em processo, optou-se pela implementação das 

políticas já mencionadas, as quais serão objeto de análise aprofundada mais adiante. 

6.1.1 Instituto UFC Virtual 

Por meio da Provimento Consuni nº 01 de 24/06/2003, alterando o artigo 7º do 

Estatuto da UFC, cria-se o Instituto Universidade Virtual (UFV VIRTUAL), como órgão 

suplementar da Reitoria. Porém, o parágrafo único delega autorização para o Instituto, 

juntamente com o Laboratório de Ciências do Mar (LABOMAR), para receber lotação de 

docentes, prerrogativa até então exclusiva das Unidades Acadêmicas (PROVIMENTO 

CONSUNI/ UFC, 2003). Antes de ofertar cursos de Graduação, o Instituto UFC Virtual 

desenvolveu diversos projetos de extensão que permitiram sua estruturação, desenvolvendo 

know how sobre a Educação a Distância, para o momento em que a criação da Universidade 

Aberta do Brasil (UAB) inicia a oferta de cursos de Graduação semipresenciais. 

O Instituto UFC Virtual transformou-se na 16ª Unidade Acadêmica da UFC por meio 

do Provimento Consuni nº 3, de 30 de abril de 2010, que insere no art. 6º, §2º do Estatuto da 

Universidade a letra n, cuja denominação é Instituto Universidade Virtual – UF Virtual. Sua 

estrutura é normatizada com a Resolução Consuni nº 13, de 27 de maio de 2010, que dispõe 

sobre a estrutura de funcionamento do Instituto Universidade Virtual - UFC Virtual e dá 

outras providências. Neste momento, o Instituto já ofertava cursos em todo o território 

cearense, estando, inclusive, em conclusão das primeiras turmas ofertadas. 

Atualmente oferta curso presencial (Sistemas e Mídias Digitais), localizado no 

Campus do Pici, em Fortaleza. Quanto aos cursos semipresenciais, oferta dois bacharelados, 
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que são os cursos de Administração e de Administração em Gestão Pública, e seis cursos de 

licenciatura, que são: Física, Química, Matemática, Letras Português, Letras Espanhol e 

Letras Inglês. A partir de 2011 será ofertado o curso de Pedagogia semipresencial.  

Para a consecução de seus objetivos, o Instituto UFC Virtual, enquanto unidade 

acadêmica, conta com a estrutura detalhada no organograma da figura 6.1. 

Subordinadas à Direção do Instituto, existem três coordenações: de cursos de 

Graduação; de cursos de Pós-Graduação e de programas acadêmicos. A Coordenação do 

curso de Graduação e de Pós-Graduação stricto sensu seguem o disposto no Regimento Geral 

da UFC. Já a Coordenação de Programas Acadêmicos e os setores criados para cuidar das 

atribuições específicas da unidade são uma solução própria do Instituto, já utilizada desde que 

este era órgão suplementar e ainda não ofertava cursos de Graduação. Os setores são: Setor de 

avaliação (SAV); Setor de Acompanhamento de Cursos (SAC); Setor de Gestão (SGT); Setor 

de Processos Pedagógicos (SPP); e Setor de Tecnologias Digitais (STD). Tanto as 

coordenações quanto os responsáveis pelos setores possuem assento no Conselho de Centro, 

aos quais se somam a direção do instituto e a representação discente e técnico-administrativa 

(UFC VIRTUAL, 2010b). 

Figura 6.1 - Organograma do Instituto UFC Virtual (UFC Virtual, 2010b). 
Fonte: Instituto UFC Virtual. 
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[…] dentro da estrutura organizacional que o instituto possui, que ele tem a 
sua Direção, Vice-Direção, que também é assumida pelo coordenador 
acadêmico. Nos temos as coordenações de curso de Pós-Graduação, a 
coordenação do nosso bacharelado e Sistemas e Mídias e nos temos os 
setores. Nos somos uma unidade acadêmica que não tem a estrutura de 
departamentos. É uma nova configuração das unidades acadêmicas, o 
Instituto é exemplo nisso para a universidade, nesse processo de 
modernização. Então, nos temos setores. O setor pedagógico, que cuida 
fortemente dessas ações vinculadas a formações, seleções de tutores. Nos 
temos o setor de avaliação, de toda a parte de avaliação institucional e de 
todas as nuances que tenha respeito a avaliação tratada por esse setor. Nos 
temos o setor de cursos, onde estão todas essas ações de acompanhamento, 
de indicadores, de evasão, de acompanhamento de egressos. Então toda a 
articulação que nos temos a nível de curso de extensão, a nível de Pós-
Graduação, feito através desse setor. Nos temos o setor de tecnologias 
digitais, que é o que eu posso falar mais detidamente, que é o setor dentro do 
instituto que contempla dentro de sua estrutura toda a parte de produção de 
material didático para os nossos cursos, principalmente os nossos cursos da 
Graduação a distância. Os cursos de Graduação a distância, mas não só a 
eles, nos atuamos também com cursos de extensão, em outras formações, 
capacitações e parcerias que nos temos do instituto com outras instituições 
fora da UFC. Então, nós temos fortemente esse trabalho, dentro também nos 
cuidamos de toda parte de infraestrutura, física e lógica, do Instituto. Toda a 
parte de suporte de redes, toda parte de política de segurança, de controle de 
acesso, seja a nível de rede, seja a nível físico. Então nos temos um setor de 
suporte, também, nos temos um setor dentro de tecnologias digitais dando 
esse suporte, produzindo materiais dentro do setor de tecnologias digitais. E 
mais um que é o setor de desenvolvimento de sistemas. Então, o setor de 
tecnologias digitais contempla todo esse arcabouço tecnológico, mas que da 
sustentação as diversas outras ações do Instituto (ACA04). 

Identifica-se que os setores responsabilizam-se não apenas pela concepção das 

soluções para funcionamento dos cursos, mas dão suporte cotidiano; ou seja, coordenam 

elementos pedagógicos com os quais têm de interagir e provêm a manutenção das condições 

operacionais. No setor de tecnologias digitas, ao qual o entrevistado se detém mais, é 

ressaltado o papel de concepção e manutenção das ferramentas de infraestrutura de 

funcionamento da rede virtual. 

A Coordenação de Programas Acadêmicos desempenha ações de acompanhamento 

dos cursos de Graduação ofertados pelo Instituto. Uma vez que o Instituto UFC Virtual oferta, 

além do seu curso presencial, uma gama de cursos semipresenciais cujo projeto acadêmico e 

professores estão vinculados a outra unidade, e a estrutura física de oferta dos cursos (Polos) é 

de propriedade de parceiros externos, faz-se necessário um órgão que coordene as atividades 

do ano letivo discente. “As ações são focadas na qualidade da formação acadêmica dos 

estudantes em todos os níveis (científico, filosófico, artístico e cultural) e, por isso, devem ser 
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articulados com as atividades docentes e dos servidores técnico-administrativos” (UFC 

VIRTUAL, 2010, p. 12). Ainda se propõe a apoiar outras ações como o Programa REUNI de 

Orientação e Operacionalização da Pós-Graduação articulada à Graduação (Propag); dos 

Projetos de Formação Docente; e de Gestores Acadêmicos da Pró-Reitoria de Graduação, 

além de projetos que ajudem as unidades acadêmicas a melhorar a qualidade de seus cursos. 

Diferentemente das coordenações responsáveis por um só curso, seja de Graduação ou 

de Pós-Graduação stricto sensu, a Coordenação de Programas Acadêmicos atua como suporte 

a todos os cursos que exigem utilização dos serviços do instituto, seja na oferta de cursos 

semipresenciais para alunos dos polos, seja no Interior da própria universidade, por meio de 

virtualização de atividades acadêmicas dos cursos ofertados na modalidade presencial. Para 

tanto, o coordenador tem as seguintes funções: 

a) Promover fóruns e debates acerca dos projetos pedagógicos dos cursos do 
instituto; 

b) Acompanhar, junto à Coordenação dos cursos, os estudantes em situação 
de risco, a fim de aguardá-los na conclusão do curso; 

c) acompanhar os grupos de trabalho institucionais e as ações desenvolvidas 
pelos Programas de Educação Tutorial (PET) quando implantado, pelas 
monitorias e pelos bolsistas de extensão e Iniciação científica (UFC 
VIRTUAL, 2010a, p. 12). 

Essa Coordenadoria também foi levantada nas entrevistas em outras unidades 

acadêmicas. Considerando o fórum de discussão entre os diretores, o Instituto UFC Virtual 

pode ser o modelo de operacionalização dessa estrutura para a universidade. 

Uma vez que o instituto dá suporte a inúmeras iniciativas fora da unidade, e nem todas 

de Graduação, essa Coordenação atua como uma espécie de articulador entre o Instituto e os 

demais parceiros, dando o suporte necessário para desempenho das atividades acadêmicas e 

operacionais que envolvem os alunos. Para tanto, o Instituto conta ainda com os seguintes 

órgãos: Setor de Avaliação (SAV); Setor de Acompanhamento de Cursos (SAC); Setor de 

Gestão (SGT); Setor de Processos Pedagógicos (SPP); e Setor de Tecnologias Digitais (STD). 

Embora seja regido pelas normatizações da universidade, o Instituto UFC Virtual 

apresenta particularidades que requerem mecanismos de organização e coordenação 

condizentes com a necessidade de integrar suas atividades acadêmicas (ensino, pesquisa e 
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extensão) com os outros tipos de atividades (sistema UAB, projetos diversos12 e ações 

institucionais). 

Para atender a essa variedade de ações, é necessário uma estrutura 
administrativa flexível que otimize o desempenho dos recursos pessoais 
existentes no instituto, de forma a se ter a alocação de profissionais mais 
adequados à execução de cada atividade. 

O Instituto, ao contrário de outras unidades acadêmicas da UFC, não possui 
departamentos em sua estrutura e, sim, setores funcionais, como detalhado 
em seções anteriores. Os docentes poderão ser distribuídos em um ou mais 
setores para a realização das múltiplas atividades especificadas no Plano de 
Atividade Individual (PAI).Dessa forma, estabelece-se uma estrutura de 
atuação compartilhada. Ainda que o docente esteja ligado a um setor 
específico, esse poderá desempenhar funções em outros setores. O docente 
estará formalmente ligado ao setor o qual destinar a maior parte de sua carga 
horária, como detalhado no PAI (UFC VIRTUAL, 2010 A, p. 15). 

Enquanto a estrutura das unidades acadêmicas sem departamento contemplam a 

Direção e uma Secretaria que dão suporte as coordenações de cursos, no Instituto UFC 

Virtual já se aprovou uma Coordenação cujos cinco setores cobrem a gama de atividades que 

são desempenhadas. O PAI estabelece, de acordo com o Planejamento Estratégico do 

Instituto, o conjunto de atividades a ser desempenhado, sendo que o fato de o docente estar 

ligado ao núcleo, porém não de forma permanente e exclusiva, caracteriza a flexibilidade no 

processo de trabalho e nas relações dentro do setor, afetando também o sistema de autoridade. 

O quadro docente admitido por concurso a partir do REUNI destinou-se ao curso 

presencial ofertado pelo próprio Instituto, cujo perfil profissional é direcionado à criação, 

manutenção e facilitação do processo de interação virtual, seja de atividades educacionais ou 

profissionais. O curso presencial forma os profissionais que darão o suporte tecnológico para 

o desenvolvimento das atividades de interação que ocorrem no ambiente virtual. 

Quanto aos cursos semipresenciais, vinculam-se a seus respectivos departamentos de 

origem, assim como seus docentes, cujo vínculo primário é com o departamento e/ou a 

respectiva unidade acadêmica ao qual este pertence. Esta é uma situação usual, já encontrada 

nos cursos tradicionais, onde a lotação é feita no Departamento Acadêmico. Neste caso, o 

curso semipresencial precisa manter estreita colaboração com o departamento que fornece os 

professores. As diferenças ocorrerão pela existência de três atores nessa modalidade, que são: 

                         

12 Interpretou-se o termo “projetos diversos” como qualquer ação institucional (projetos) que requeira a infraestrutura 
didático pedagógica do Instituto. 
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o professor conteudista (efetivo e lotado no departamento), o tutor a distância e o tutor 

presencial. 

O site do Instituto UFC Virtual (2010b) revelou, para agosto de 2010, a existência de 

vinte e oito polos, funcionando em vinte e seis municípios e ofertando oitenta e cinco cursos, 

dentre os acima especificados, como revela a Tabela 6.1. 

   Tabela 6.1: Polos e cursos do Instituto UFC: Virtual/ Universidade Aberta do Brasil. 

CIDADE Nº POLOS Nº CURSOS LOCAL FUNCIONAMENTO 

ARACATI 1 6 CVTEC 

ARACOIABA 1 4 CVTec 

BARBALHA 1 3 CVT 

BEBERIBE 1 5 CVT 

BREJO SANTO 1 3 CVT 

CAMOCIM 1 4 Polo Camocim – Escola Georgina Geo  

CAMPOS SALES 1 1 CVT 

CAUCAIA 3   

FORTALEZA 1 2 CENTEC 

IPUEIRAS 1 2 Centro Multifuncional Francisco Cazuza 
Sampaio 

ITAPIPOCA 1 2 Núcleo de Informação Tecnológica - NIT  

JAGUARIBE 1 3 Polo Estadual de Jaguaribe  

JUAZEIRO DO 
NORTE 

1 1 CENTEC Cariri 

MARANGUAPE 1 4 CVT 

MERUOCA 1 3 Polo de Apoio Presencial UAB 

MISSÃO VELHA 1 2 CVT 

ÓROS 1 1 Polo Municipal de Orós  

PIQUET CARNEIRO 1 2 CVT 

QUITERIANÓPOLIS 1 3 Polo UAB do Sertão Central (Estado) 

QUIXADÁ 1 3 Campus da UFC 

QUIXERAMOBIM 1 4 Polo UAB do Sertão Central  

RUSSAS 1 5 CVT 

SÃO GONÇALO DO 
AMARANTE 

1 5 CVTEC 

SOBRAL 1 2 Centec Sobral 
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TAUA 1 3 Polo de Educação a Distância de Tauá (Estado) 

UBAJARA 1 1 Polo UAB Ubajara  

    Fonte: Pinheiro (2011). 

Na manutenção dos polos, ressalta-se a predominância do poder estadual, por meio da 

Secretária de Ciência e Tecnologia, que utiliza sua estrutura de CENTECs/CVTs, formada na 

década de 1990, para difundir o conhecimento tecnológico e profissional no Estado do Ceará. 

Esta experiência teve a participação do grupo de professores e pesquisadores da UFC que 

mais tarde desenvolveriam a proposta de Educação a Distância, materializada no Instituto 

UFC Virtual. 

Enquanto responsável pela oferta dos cursos, a UFC desempenha as funções didático 

pedagógicas e de suporte do ambiente virtual SOLAR. A administração operacional do polo, 

bem como sua manutenção cabem aos parceiros credenciados junto a UAB. Essa conjuntura 

cria complicadores para a coordenação de atividades, pois é comum a situação de parcerias 

que envolvam, além das ações da universidade, as três esferas de poder ─ Federal 

(MEC/UAB), Estadual e Municipal. 

6.1.2 Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) 

Na UFC, o NIT recebeu a denominação de Núcleo de Apoio à Propriedade Intelectual 

e Transferência de Tecnologia (NAPITT). Conforme visto no capítulo 2, a Lei de Inovação é 

instituída pela Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 e regulamentada pelo Decreto nº 

5.563, de 11 de outubro de 2005. Na UFC, a lei é institucionalizada ainda no ano de 2004, 

porém sua assimilação é lenta. Somente em 2010 será editada uma resolução mais completa, 

espelhada no Decreto nº 5.563/2005. No caso, das três políticas, foi a que primeiro teve uma 

legislação nacional normatizadora, porém foi a última a ser efetivada na instituição.  

Em parte, esse retardo trará problemas para as análises a seguir, pela impossibilidade 

de obtenção de dados empíricos consistentes, porém não impede uma reflexão sobre o próprio 

processo de implementação da proteção a patente e da propriedade intelectual nas 

universidades que ainda suscitam acalorados debates. No mais, esse retardo pode ser 

associado às dificuldades características da própria área de pesquisa. 

Internamente, destacam-se dois momentos que correspondem à publicação da 

Resolução do Conselho Universitário (Consuni) de nº 5 de 12 de novembro de 2004, que cria 

o Núcleo de Apoio a Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (NAPITT), 
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estabelecendo competências básicas e uma estrutura mínima para o início de suas atividades e 

a Resolução Consuni de nº 9, de 30 de abril de 2010, que dispõe sobre a propriedade e a 

gestão de direitos relativos à propriedade intelectual e inovação tecnológica no âmbito de 

atuação do NAPITT. 

A Resolução Consuni 05/2004 resolve: 

art. 1º – Criar o Núcleo de Apoio à Propriedade Intelectual e Transferência 
de Tecnologia – NAPITT, subordinado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação, com a finalidade de coordenar as atividades de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da 
UFC, gerada pelos membros do corpo docente, discente, técnico-
administrativo, estagiários, bolsistas, voluntários e assemelhados; 

Art. 2º. - São objetivos do Núcleo de Apoio à Propriedade Intelectual e 
Transferência de Tecnologia – NAPITT: 

a) sistematizar e orientar a busca de informações sobre oportunidades de 
interação internas e externas; 

b) valorizar, estimular e promover a aplicação da capacidade existente na 
UFC para a interação com a sociedade e suas demandas; 

c) promover eventos de difusão, em colaboração com unidades universitárias 
e setores da comunidade externa, através da realização de seminários, 
oficinas, encontros setoriais etc., visando, desta forma, cumprir mais 
efetivamente o papel na interface com o setor empresarial; 

d) prestar apoio logístico e legal ao processo de transferência de tecnologia e 
à realização de contratos; 

e) apoio aos processos de negociação e comercialização das tecnologias 
desenvolvidas por pesquisadores da UFC junto a empresas interessadas no 
seu licenciamento; 

f) apoiar o estabelecimento de políticas institucionais de propriedade 
industrial e transferência de tecnologia, tendo sob sua responsabilidade o 
encaminhamento de registros de patentes aos órgãos competentes. 

Nos objetivos do Núcleo nota-se uma ênfase no desempenho de funções de articulação 

e assessoria, no âmbito interno, e de prospecção, difusão e contratualização com parceiros 

externos. 

A Resolução Consuni 09/2010 discorre exaustivamente sobre as atribuições do núcleo. 

Além de manter os expostos na Resolução Consuni nº 05/2004, incorpora ainda em seu artigo 

5º o objetivo de “dar apoio as ações que tenham por fundamento a inovação tecnológica em 

todos os segmentos da ciências e da tecnologia”. Por esse objetivo adicional fica clara a 

intenção de conectar a pesquisa da UFC com o sistema nacional de ciência e tecnologia. Ou 

seja, atribui ao Núcleo a tarefa de canalizar as negociações externas à universidade. 
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Esta função fica clara com a missão do NAPITT, que é estabelecida no artigo 2º da 

Resolução Consuni 09/2010, que é 

[…] o estabelecimento e fortalecimento das parcerias da UFC com a 
sociedade e a promoção, como estratégia deliberada, do licenciamento e da 
transferência do conhecimento, com vistas ao desenvolvimento econômico, 
tecnológico e social do país, envolvendo para tanto instituições públicas ou 
privadas, empresas e demais organizações da sociedade civil com o objetivo 
de criar oportunidades para que as atividades de ensino e aprendizagem se 
beneficiem dessas interações. 

Segundo a Lei de Inovação, a resolução define e estabelece um amplo leque de 

possibilidades de atuação do Núcleo junto aos pesquisadores da instituição. Porém, a falta de 

estrutura física e humana ainda impossibilita grande parte dessas ações. Quando da visita ao 

NAPITT, o mesmo acabava de ser transferido para novas instalações, compostos de três salas, 

porém com equipamentos mobiliários e tecnológicos ainda improvisados. 

6.1.3 REUNI-UFC 

A UFC aderiu ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) na primeira chamada, cuja data foi definida em 29/10/1997. 

Com início previsto para o primeiro semestre de 2008, os planos detalham ações a serem 

implementadas até 2012. Como os efeitos prolongam-se até 2016, só haverá um panorama 

conclusivo quando o ciclo das entradas dos últimos cursos criados estiver completo. 

No acordo de Meta nº 009 (MEC/SESU, 2007), celebram-se os termos da adesão da 

UFC ao especificado no Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007 (BRASIL, 2007a), que 

institui o REUNI. O acordo de adesão foi firmado considerando o seguinte: redução das taxas 

de evasão; mobilidade estudantil; revisão da estrutura acadêmica; diversificação das 

modalidades de Graduação, evitando a profissionalização precoce e especializada; ampliação 

da política de inclusão e assistência estudantil e articulação entre Graduação e Pós-Graduação. 

A cláusula primeira do acordo, que trata do objeto, estabelece as metas que a UFC se 

compromete a cumprir por meio de seu projeto de reestruturação, que são: 

- Elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de Graduação presenciais 

para noventa por cento. 

- Relação de alunos de Graduação em cursos presenciais por professor para dezoito ao 

final de cinco anos, a contar do início da assinatura deste termo. 
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A universidade apresentou em setembro de 2007 sua adesão à primeira chamada do 

Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), instituído pelo 

Decreto Presidencial nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Na apresentação do programa a 

comunidade universitária, destacam-se as metas globais descritas acima, bem como diversas 

metas qualitativas que acompanham essas metas quantitativas gerais. Outro ponto de destaque 

na apresentação do documento é uma frase grifada na qual ressalta que o REUNI “§ não 

preconiza a adoção de um modelo único para a Graduação das universidades federais, já que 

assume como pressuposto tanto a necessidade de se respeitar a autonomia universitária, 

quanto a diversidade das instituições” (UFC/REUNI, 2007a). Quanto à estrutura acadêmico 

administrativa da UFC:  

[...] não é entendida como um fim em si mesma, mas como um meio para o 
cumprimento de sua missão. Está em curso a construção de uma estrutura 
simples e ágil, acessível ao corpo docente e discente, e permeável à dinâmica 
da Instituição, que contempla um conjunto de instâncias de decisão em dois 
âmbitos: estruturas de instâncias executivas e estruturas de instâncias 
colegiadas. [...] Procura-se um equilíbrio adequado entre pessoal 
permanentemente ligado às funções administrativas e pessoal advindo do 
corpo docente que, ao ocupar os cargos de chefia ou de direção e deliberação 
nos órgãos colegiados, evita a dissociação entre os interesses-fins e as 
atividades-meios, risco comumente encontrado nas instituições de grande 
porte (UFC/REUNI, 2007b, p. 5). 

A construção dessa estrutura ágil e dinâmica associa-se a substituição da esfera 

colegiada pela gestão monocrática em nível operacional. No caso, Weber (1999) identifica o 

novo modelo como burocrático, ao conferir agilidade na decisão e execução. No caso da 

universidade, a colegialidade se mantém na esfera superior, focando as diretrizes gerais, 

enquanto descentraliza as decisões tático-operacionais e as atividades meio, aproximando a 

estrutura administrativa de apoio às unidades acadêmicas. 

O Formulário do REUNI expõe a estrutura da UFC. Na administração superior, a 

Reitoria é o “Órgão superior executivo que tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, 

dirigir e controlar as atividades de administração em geral, de planejamento, de assuntos 

estudantis, de Graduação, de Pós-Graduação, de Pesquisa e de Extensão no âmbito da 

universidade” (UFC/REUNI, 2007b, p. 6). Compõem a estrutura orgânica da Reitoria os 

seguintes órgãos: de assistência direta e imediata ao reitor, de assessoramento ao reitor, de 

planejamento e administração; de atividades específicas; e os órgãos suplementares. Nos 

órgãos de planejamento e administração localizam-se as Pró-Reitorias de Planejamento e a de 
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Administração. Quanto às atividades específicas situam-se outras quatro Pró-Reitorias: de 

Graduação, de Extensão, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Assuntos Estudantis. 

A administração acadêmica da UFC está localizada nas unidades acadêmicas. As 

unidades acadêmicas tradicionais são os Centros e Faculdades, com um total de nove, cuja 

administração é exercida pelos seguintes órgãos: Conselho de Centro ou Conselho 

Departamental (nas faculdades), Diretoria, departamentos, coordenação de cursos de 

Graduação e Coordenação de cursos de Pós-Graduação (UFC/REUNI, 2007b). 

A partir de 2005, novos cursos foram criados no Interior, o que deu origem a novas 

unidades acadêmicas, com diferenças significativas em relação aos Centros e Faculdades 

tradicionais, que são os Campi do Cariri, de Quixadá e de Sobral. Os Campi do Interior foram 

criados antes da adesão ao REUNI, apresentando particularidades que foram mantidas nas  

quatro unidades acadêmicas criadas com o REUNI, que são os seguintes Institutos: de 

Educação Física e Esportes, de Ciências do Mar (LABOMAR); de Cultura e Arte (ICA) e o 

UFC Virtual. Estas novas unidades diferenciam-se das antigas por não terem departamentos, 

sendo os professores lotados diretamente na unidade. 

A adesão da UFC ao REUNI foi aprovada pelo Conselho Universitário em 19 de 

outubro de 2007, e baseia-se em dez referências institucionais: 

1 Expansão sustentável e com qualidade. 

2 Busca da excelência acadêmica em todos os cursos de Graduação e Pós-
Graduação da UFC. 

3 Compromissos e responsabilidades sociais. 

4 Gestão por projetos. 

5 Desejo de reestruturação física e renovação acadêmicas 

6 Ampliação e diversificação do atendimento e da inclusão social. 

7 Renovação e inovação pedagógica, curricular e cultural. 

8 Consolidação do processo de interiorização da UFC no estado do Ceará. 

9 Oferta de atendimento com qualidade ao corpo discente. 

10 Fortalecimento da pesquisa e da extensão através da articulação com a 
Graduação (UFC/REUNI, 2007b, p. 9). 

O processo de expansão é associado à consolidação institucional, reposicionando a 

universidade frente às novas demandas da sociedade. Ao mesmo tempo, inserem-se 

mecanismos de readequação dos processos internos, administrativos e pedagógicos. Chama a 

atenção o item quatro, comum na área de pesquisa, colocado como uma referência 
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institucional, ou seja, pretende-se implementar esse modelo às demais funções da 

universidade.  

O documento apresenta o entendimento de que a universidade deve mediar as relações 

entre conhecimento, vida social e prática do mundo do trabalho, integrando uma formação 

acadêmica com a formação geral que permeia a realidade. 

Esta formação integral, interdisciplinar, flexível e aberta aos novos tempos 
permite ao cidadão enfrentar os desafios para inserção na sociedade, as 
diferentes perspectivas do mundo do trabalho, utilizando-se das múltiplas 
alternativas metodológicas e científico tecnológicas, em um contexto 
complexo de flexibilização profissional e ameaça constante de desemprego, 
ampliando seus horizontes sobre a cultura local e mundial e a participação 
ativa na vida social (UFC/REUNI, 2007b, p. 10). 

Ao aderir ao REUNI, a UFC propõe desenvolver os seguintes objetivos que integram 

suas Diretrizes Pedagógicas Institucionais: 

a) Assegurar a excelência na qualidade da oferta do ensino de Graduação e de Pós-

Graduação, através de um projeto político pedagógico institucional que incorpore 

novos paradigmas e que estimule a participação docente, discente e técnico-

administrativa, a articulação com a pesquisa e a extensão e a integração com a 

Educação Básica e com a sociedade. 

b) Implantar currículos flexíveis, com metodologias e tecnologias de ensino e 

aprendizagem inovadoras, que ajudem nos processos formativos, visando a 

aprendizagem de qualidade e o comprometimento dos estudantes com a instituição e 

com a sociedade que os financiam. 

c) Fortalecer a produção científica, através da consolidação dos grupos de pesquisa já 

existentes e do estímulo aos grupos emergentes, propiciando maior densidade a todas 

as áreas, nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, e tendo em vista, igualmente, 

contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do Ceará e do Nordeste em bases 

sustentáveis. 

d) Realizar intercâmbio e cooperação com instituições educacionais, científicas e 

culturais, nacionais e estrangeiras, no intuito de conferir universalidade ao sentido de 

sua missão. 
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e) Promover e valorizar a extensão, preservando e difundindo manifestações 

científicas, culturais e artísticas, por meio de um processo articulado entre ensino e 

pesquisa que seja capaz de contribuir para uma relação pedagógica e transformadora 

entre universidade e sociedade. 

f) Acompanhar, incentivar e apoiar o estudante em suas múltiplas demandas, durante 

toda a sua trajetória acadêmica, através de ações efetivas nas áreas: social, cultural, 

técnico-científica, esportiva, política e de saúde. 

g) Promover a cultura, nos planos: intelectual, estético, moral e espiritual, em função 

do compromisso com a ética, com a transformação justa da sociedade e com a 

realização da vocação integral da pessoa humana. 

h) Assegurar o desenvolvimento da aprendizagem e o aprofundamento da investigação 

e da pesquisa, para criar e difundir uma visão do universo e do ser humano consciente 

da necessidade que deve reger a multiplicação do saber. 

i) Formar profissionais competentes e habilitados ao pleno desempenho de suas 

funções, com sentido de responsabilidade social e de participação na construção do 

bem comum. 

j) Buscar a inserção na realidade regional e brasileira, colocando a ciência e a 

tecnologia a serviço da comunidade, e orientando suas atividades para a edificação de 

um mundo melhor, de acordo com as exigências da justiça e do bem. 

k) Realizar gestão administrativa e acadêmica apoiada em processos de planejamento 

estratégico e participativo e avaliação institucional compartilhada com a comunidade 

universitária e executada de forma a atingir eficiência, eficácia e efetividade. 

l) Executar uma política de recursos humanos que conduza à valorização dos 

servidores docentes e técnico-administrativos, através do incremento de sua 

participação nos processos decisórios, do estímulo de sua permanente capacitação e 

que promova a compatibilização entre os objetivos institucionais e as demandas da 

sociedade (UFC/REUNI, 2007b, p. 12-13). 

A proposta da UFC para o REUNI contempla esses doze objetivos, permitindo à 

universidade reestruturar-se, porém, mantendo seu papel de indutor do conhecimento e agente 

do desenvolvimento científico na região. Os termos flexibilidade e inovação, ou sinônimos 
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destes, aparecem frequentemente no documento, indicando que as duas categorias são 

realmente reflexo da concepção de redesenho estrutural em processo de implementação. 

O documento pactuado com o MEC aborda as seis dimensões estipuladas, 

descrevendo metas, ações, estratégias e indicadores para cada uma delas. Utilizando a mesma 

sequência do documento, descrevem-se a seguir as propostas da UFC para a implementação 

de cada uma das dimensões, fazendo a discussão do conteúdo com o contexto da pesquisa nos 

pontos em que forem pertinentes.  

Dimensão A - Ampliação da oferta de educação superior 

A UFC propõe ampliar o número de vagas criando cursos novos e aumentar as vagas 

nos já existentes. “Além dos tradicionais cursos nas modalidades de Bacharelado, 

Licenciatura e Profissional, devemos considerar a possibilidade de criação de cursos na 

modalidade de tecnólogo [...]” (UFC/REUNI, 2007a, p. 04). Busca-se também utilizar a 

infraestrutura física existente para ampliar vagas em cursos noturnos, acrescendo-se pessoal 

docente e técnico-administrativo, com os respectivos serviços de limpeza, manutenção e 

segurança. 

A implementação de um sistema de gestão acadêmica mais eficiente permitirá 

identificar e ocupar vagas ociosas no menor espaço de tempo disponível. O quantitativo de 

alunos na universidade depende não só das vagas ofertadas, mas da rapidez no preenchimento 

de vagas ociosas, o que também contribui para a meta de 90% na taxa média de conclusão de 

curso. Para tento, listam-se três ações: 

a) Regulamentar de forma mais clara e objetiva as condições que regem a 
manutenção do vínculo institucional e garantam desempenho acadêmico 
satisfatório; 

b) Fortalecer as coordenações de cursos de Graduação, dando a elas as 
condições operacionais para fazer acompanhamento acadêmico detalhado e 
mais eficiente dos alunos matriculados; 

c) Criar mecanismos institucionais de controle de vagas de ingresso nos 
cursos de Graduação, permitindo a identificação de vagas ociosas e o 
preenchimento imediato das mesmas (UFC/REUNI, 2007, p. 5). 

Essas regulamentações exigem mudanças na legislação da universidade, especialmente 

quanto à declaração de que uma vaga está efetivamente ociosa. A proposta de fortalecimento 

das coordenações baseia-se na eliminação do departamento, implementada nas unidades 

novas, o que, no caso do ensino, permitiria fazer a lotação docente em instâncias mais 
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próximas dos discentes, evitando-se ações corporativistas que podem pautar os 

departamentos. Esta primeira dimensão divide-se em quatro outras, abordadas a seguir. 

A1 - Aumento de vagas de Ingresso, especialmente no período Noturno 

Esta subdimensão possui as seguintes metas: aumento de pelo menos 40% das vagas 

necessárias ao cumprimento da meta de expansão em cursos existentes; aumento de pelo 

menos 60% das vagas necessárias ao cumprimento da meta de expansão do REUNI através da 

criação de cursos novos; e alocar pelo menos 50% dos novos cursos no turno da noite. 

Entre 2009 e 2012, a UFC projeta criar 854 novas vagas em cursos já existentes e 

vinte e sete novos cursos, sendo quatro no Instituto de Cultura e Arte, um no Instituto de 

Ciência do Mar, um no Centro de Ciências da Saúde e quatro no Centro de Tecnologia; sete 

cursos novos no Campus do Cariri; cinco no Campus de Sobral e cinco no Campus de 

Quixadá. Destes vinte e sete cursos, um será ofertado tanto na modalidade bacharelado como 

licenciatura e, dos demais, têm-se oito bacharelados, dez tecnólogos e oito na modalidade 

profissional. Serão ofertados treze cursos no turno diurno e quatorze no turno noturno, 

perfazendo um total de 1310 novas vagas, conforme tabelas 6.1 e 6.2 do formulário 

(UFC/REUNI, 2007b). 

O aumento de vagas em cursos já existentes leva em consideração a relação professor-

aluno, o espaço físico, laboratório, bibliotecas e salas de estudo. Terão prioridade para a oferta 

noturna cursos já em funcionamento no turno diurno. Para a criação de novos cursos, a UFC 

argumenta que existem condições objetivas de criação desses cursos, dentre as quais: 

[...] a existência das áreas básicas de conhecimento necessárias à sustentação 
desses possíveis novos cursos;demandas sociais explícitas; o crescimento da 
Pós-Graduação em áreas que carecem de formação em nível de Graduação; o 
incremento da expansão da UFC para o interior do Estado do Ceará no 
processo de interiorização do programa de expansão do governo federal” 
(UFC/REUNI, 2007b, p. 21). 

A criação de novos cursos passa por três etapas: levantamento geral dos possíveis 

cursos novos a serem implantados na universidade; negociar com os gestores das unidades 

acadêmicas os cursos mais interessantes e sustentáveis; e estabelecer as comissões 

responsáveis pela elaboração dos Projetos Pedagógicos dos novos cursos planejados 

(UFC/REUNI, 2007b). 
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Para sustentar a expansão quantitativa de vagas, devem ser identificadas as condições 

materiais, tecnológicas e humanas para a implantação dos cursos, com o detalhamento do 

cronograma de investimentos. Já os cursos noturnos oportunizam, ao estudante que está no 

mercado de trabalho, condições de obter seu curso superior, devendo contemplar o uso de 

metodologia e tecnologia de ensino/aprendizagem mais adequados (UFC/REUNI, 2007b). 

A2 - Redução das taxas de evasão 

Por impactar diretamente na taxa de conclusão de 90%, a manutenção do aluno na 

universidade, pela redução da taxa de evasão, recebe grande atenção, envolvendo trinta e 

cinco ações de diversos tipos. Dentre as diversas causas para o abandono, podem ser 

destacadas a não identificação profissional; dificuldades acadêmicas em acompanhar o curso 

ou dificuldades materiais para acompanhar o curso. 

As ações para a questão vocacional vão desde melhorias na informação sobre os 

cursos antes do ingresso até a adoção de flexibilização pedagógica e formativa para estimular 

a conclusão do curso. No caso das dificuldades acadêmicas, “[...] podem advir de falhas na 

formação no ensino intermediário, na não adaptação imediata ao estilo mais autônomo 

característico da universidade, e podem até mesmo vir de um currículo não condizente com a 

realidade do aluno [...]” (UFC/REUNI, 2007b, p. 36). A tentativa de reduzir a evasão 

ocorreria mediante: acompanhamento pedagógico; reestruturação curricular e pedagógica; 

valorização do papel do discente no curso e na universidade; e medidas administrativas. 

As dificuldades materiais afetam diretamente os estudantes que precisam trabalhar 

para garantir seu sustento. Neste caso, propõe-se um misto de oferta de condições materiais 

(bolsas, residências e restaurantes), cursos tecnológicos e medidas pedagógicas que possam 

conciliar a menor disponibilidade de tempo de estudo e a necessidade de profissionalização 

precoce, bem como oferecer acompanhamento pedagógico.  

Neste cenário, propõe-se uma única meta, que é reduzir a taxa de evasão média da 

UFC em quinze pontos percentuais até 2012, o que permitiria reduzir a taxa de evasão da 

UFC de 35% para 20%. Quanto à taxa de conclusão média de 90%, vislumbra-se o alcance de 

duas metas: (i) redução da taxa de evasão/jubilamento; (ii) ocupação de vagas ociosas. Para a 

redução da taxa de evasão necessita-se de uma série de medidas qualitativas que envolvem as 

diversas dimensões, pois suas múltiplas causas exigem uma política global. Como parte deste 

esforço, destaca-se o termo de referência 'inovação' que orienta esta meta e suas ações. 
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A inovação se dará nas diversas dimensões nas quais as ações estão 
inseridas. Praticamente toda ação sugerida embute uma inovação dentro da 
UFC, seja de acompanhamento pedagógico ao aluno, seja de valorização do 
discente ou mesmo de reestruturação pedagógica, com ênfase na 
flexibilidade e diversidade de itinerários formativos. Só para citar um 
exemplo, o acompanhamento pedagógico com os professores atuando como 
orientadores acadêmicos e com a participação da Pós-Graduação dará uma 
nova integração e dinâmica à universidade com a Graduação e Pós-
Graduação se completando mutuamente. Esta é a principal consequência do 
REUNI. A Universidade terá que se repensar, e se conceber de uma maneira 
mais holística e integrada (UFC/REUNI, 2007b, p. 42). 

Quanto as ações propostas, foram agrupadas do seguinte modo: 

a) Ações de combate a não identificação profissional – envolvem maior divulgação 

dos cursos, valorização da vaga pública e maior flexibilidade em cursos da mesma 

base disciplinar. 

b) Ações de intensificação do acompanhamento pedagógico – utilizando orientadores 

acadêmicos, alunos de Pós-Graduação e monitores, pretende-se estimular ambientes 

de estudo orientados, com maior uso de carga horária não expositiva, implementando 

espaços físicos e mecanismos apropriados para a promoção da aprendizagem, bem 

como utilização da tecnologia da informação (TI) para acompanhar o desempenho do 

discente. 

c) Ações de reestruturação curricular – envolvem a revisão dos projetos pedagógicos 

para tornar os currículos mais flexíveis, por meio de redução dos pré-requisitos e das 

aulas expositivas. Também contempla processos de avaliação docente e discente, com 

uso da TI, além de uma formação pedagógica continuada do docente. 

d) Ações de valorização do discente – integrando-o ao cotidiano da universidade, tanto 

virtualmente como pelo aprimoramento da infraestrutura de convivência nos Campi, 

além de estimular sua participação política na instituição. 

e) Ações de apoio aos estudantes – mediante elevação de bolsas e estágios 

remunerados, ampliando a infraestrutura de apoio (Residências universitárias e 

restaurante universitário), redução das aulas expositivas a um só turno e 

implementação de formação tecnológica intermediária para abreviar o tempo de 

formação. 
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f) Medidas administrativas – estas ações visam intensificar o uso do software SOFIA 

para acompanhamento e avaliações dos docentes e discentes, permitindo obter dados 

mais confiáveis e atualizados em um menor espaço de tempo. 

Muitas das ações propostas neste nível são incorporações de atividades já 

desempenhadas, com uma contextualização às diretrizes do projeto. Por outro lado, também 

são identificadas ações consideradas intenções ainda abstratas e outras que se repetem. A 

complexidade e a dinâmica que envolvem a identificação das causas de evasão na educação 

superior podem comprometer a formulação de ações mais precisas. 

Uma das propostas mais recorrentes é a utilização do SOFIA, software de gestão 

acadêmica da universidade para prover informações sobre e para os discentes e professores da 

instituição, visando respostas mais rápidas para os problemas identificados. Nas entrevistas, o 

software foi mencionado, porém os depoimentos da Administração superior citam um 

convênio feito com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte para a adaptação do 

programa SIGAA, que a UFC considera mais adequado a suas necessidades. 

A3 - Ocupação de vagas ociosas 

Caso não seja possível evitar a evasão, a UFC propõe identificar o mais rápido 

possível a ociosidade da vaga e preenchê-la em tempo hábil. Para tanto, propõe as seguintes 

metas: quantificar as vagas ociosas existentes em cada curso de Graduação da UFC; definir 

quantas dessas vagas podem ser ocupadas; e quando (em que período letivo) a ocupação pode 

ser efetivada. Objetiva preencher, até o ano de 2012, 100% das vagas declaradas ociosas. 

Para tanto, utiliza o procedimento proposto pelo MEC de calcular o número de alunos 

equivalentes, que representa o número esperado de estudantes de um dado curso, levando em 

consideração a duração do curso e a taxa de retenção da área do curso. O quantitativo de 

vagas ociosas é calculado pela diferença entre o número de alunos equivalentes e o número de 

alunos regularmente matriculados, caracterizando as matrículas com status de cancelado. Tal 

diagnóstico deve ser feito seguindo as normas legais da instituição, para evitar situações de 

preenchimento da vaga quando ainda houver possibilidade de reintegração.  

O preenchimento dessas vagas será feito mediante edital público a ser lançado no 

segundo período letivo de cada ano, preenchendo de modo progressivo entre 2008 e 2012 de 

forma a que “se evitem problemas com espaço físico e com o uso de equipamentos 
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necessários no processo de formação, tais como: laboratórios, atividades práticas e estágios” 

(UFC/REUNI, 2007b, p. 59). 

Adicionalmente, o projeto coloca a intenção de ampliar os programas de intercâmbio 

nacionais e internacionais, de modo a que se possam chegar a 280 vagas anuais no ano de 

2012. Este tipo de medida, inserido nesta dimensão, pode ser considerado como uma tentativa 

de tornar mais atraente a perspectiva de carreira para o discente. 

Dimensão B – Reestruturação acadêmico-curricular 

Esta dimensão propõe um trabalho junto às Coordenações dos cursos de Graduação e 

aos professores para obter uma flexibilização curricular. 

[…] precisamos construir coletivamente os termos de referência de nossa 
flexibilização acadêmico curricular; queremos, sim, currículos flexíveis e 
que fortaleçam, ao mesmo tempo, a identidade de cada curso e que 
correspondam às exigências históricas de nossa época, precisamos de 
currículo em que as atividades de formação acadêmica não sejam 
instrutivistas e que valorizem os processos de aprendizagem (UFC/REUNI, 
2007, p. 6). 

Propõe-se uma revisão no Regimento Geral da UFC para “[...] introduzir mecanismos 

dinâmicos para assegurar atualização e qualidade dos cursos” (UFC/REUNI, 2007, p. 6), 

propiciando maior integração entre os cursos de Graduação e destes com a Pós-Graduação, 

além de instituir o “professor orientador acadêmico” e ofertar modalidades de curso e 

habilitações diferentes, utilizando-se da base comum de conhecimentos já implementada de 

forma a motivar os estudantes com mais possibilidades de diplomação dentro de um curso. 

Uma clara referência para nós será a matriz dos cursos de Graduação na 
modalidade de tecnólogo registrada no Ministério da Educação; através dela, 
poderemos examinar quais projetos pedagógicos de Graduação possibilitarão 
ao estudante receber diploma em área específica de atuação (técnica) do seu 
curso, antes de concluir o bacharelado, licenciatura ou a modalidade 
profissional que o curso lhe confere [...] (UFC/REUNI, 2007, p. 7). 

Vê-se na flexibilização acadêmico curricular o caminho para incentivar os alunos a 

manterem-se no curso e tornarem-se mais proativos na sua formação, o que requer alteração 

na forma de integralização do curso, na montagem dos conteúdos, nas metodologias de 

ensino/aprendizagem e nos processos de avaliação. 
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[…] com grande parte da carga horária obrigatória e elevado número de 
disciplinas com pré-requisitos, tende a ficar rígida demais e impede o 
estudante de realizar mobilidade acadêmica ou torna inviável a 
compatibilidade entre atividade de trabalho e curso universitário. 
Precisamos, então, conceber currículos inteligentes para garantir excelente 
integralização curricular de forma aberta e flexível [...] (UFC/REUNI, 2007, 
p. 8). 

Além das medidas de natureza acadêmicas propostas na síntese do documento, o 

formulário completo apresenta outros tipos de ações como essenciais para o desenvolvimento 

de um perfil de profissional que com visão mais amplo. 

B1 - Revisão da estrutura acadêmica buscando a constante elevação da qualidade  

Além das ações acadêmicas curriculares, é proposto nessa dimensão o incremento das 

atividades artísticas, culturais e esportivas, pois concebe-se que o aumento do vínculo do 

aluno para com a universidade pode reduzir a evasão. No eixo acadêmico, considera-se 

essencial para uma melhor qualificação das atividades acadêmicas da Graduação, da Pós-

Graduação e da extensão, a reestruturação do sistema de Bibliotecas. Este processo 

compreende as seguintes metas: expansão das ações da UFC nas áreas artístico/culturais que 

proporcionem a consolidação e o equilíbrio entre os diversos campos do conhecimento que 

formam a universidade; expansão da UFC no setor esportivo e de educação física; e dar 

continuidade às ações de Graduação, Pesquisa e Extensão realizadas no âmbito científico-

tecnológicas, já consolidadas pela UFC e que integram as áreas de Ciências Naturais, Exatas, 

Humanas e de Saúde. Incrementar as ações do sistema de bibliotecas da universidade. 

As ações artístico culturais têm em sua base os fundamentos que estimulam um 

pensamento crítico e inovador que, uma vez integrados, compõem “[...] um conjunto sólido de 

conhecimentos direcionados para o pensar, realizar e difundir a Cultura, […] potencializando 

a atuação da Universidade Federal do Ceará no âmbito cultural cearense” (UFC/REUNI, 

2007b, p. 76). Basicamente, as ações propostas agregam-se a criação do Instituto de Cultura e 

Arte (ICA), que, além de ofertar curso de Graduação, nos moldes das novas Unidades 

Acadêmicas, ficaria responsável por articular as ações que difundiriam os eventos artístico-

culturais interna e externamente à universidade. O Instituto desempenharia as atividades que 

lhe dizem respeito em toda a universidade, ampliando a visão dos discentes para além da 

formação eminentemente técnica e estimulando a convivência de estudantes, professores e 

servidores técnico-administrativos mediante uso dos equipamentos culturais da UFC. 
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Da mesma forma, a segunda meta trata da criação de uma Unidade Acadêmica, 

englobando as atividades esportivas da instituição, desempenhando a função administrativa de 

coordenar o parque esportivo, aliando ações de Extensão e de Graduação, visando tanto o 

público interno quanto a comunidade, além da oferta de cursos de Graduação e Pós-

Graduação. 

Também contempla a melhoria no sistema de biblioteca, envolvendo tanto o acervo 

como os equipamentos de informática que difundam as Tecnologias de Informação e 

Comunicação, assim como melhoria dos espaços de convivência. Visa disponibilizar também 

salas de estudos e equipamentos de multimídia que permitam ao aluno acesso ao 

conhecimento em cada espaço da universidade.  

Nas ações dessa terceira meta, tem-se grande abrangência de proposições, motivo pelo 

qual são reproduzidas a seguir. 

Ação 01: Reestruturação do parque científico tecnológico da universidade: 
elaboração e execução de projetos de excelência para os cursos, 
flexibilização curricular, incremento de intercâmbios nacionais e 
internacionais, aquisição de equipamentos. 

Ação 02: Reestruturar o Sistema de Biblioteca da universidade, focando nos 
seguintes elementos: a) implementação de uma política de aquisição de 
material bibliográfico e equipamentos ligados às novas tecnologias da 
informação para as bibliotecas, possibilitando aos alunos acesso a essas 
tecnologias. Incentivar os alunos da Graduação e Pós-Graduação a 
utilizarem os mecanismos de pesquisas disponíveis nas bibliotecas. Levar 
em consideração a adequação do acervo das bibliotecas para apoiar as 
disciplinas, visando a fortalecer os vínculos qualitativos do aluno com a 
UFC. 

Ação 03: Expansão da área científico-tecnológica através da criação de 
novos cursos de Graduação e Pós-Graduação em todas as grandes áreas, 
focalizando, no Campus da UFC em Quixadá, a área tecnológica, a fim de 
torná-lo um polo tecnológico da região Norte-Nordeste (UFC/REUNI, p.83). 

Nas estratégias relacionadas a esta dimensão, argumenta-se que a criação dos 

Institutos que vão abrigar as ações nas áreas artística, cultural e esportiva permitirá maior 

integração das pessoas que frequentam a UFC, dotando-as de visão mais ampla e de uma 

formação menos tecnicista. Na parte acadêmica, o suporte aos cursos existentes, dá-se pelo 

fortalecimento da base científico tecnológica, representada fisicamente pelo sistema de 

bibliotecas, e mais amplamente na informatização de toda a instituição e a disponibilização 

desses instrumentos aos alunos. 
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Embora o sistema de bibliotecas e o aparato tecnológico sejam essenciais na criação 

de um ambiente propício a qualquer ação de excelências acadêmica, as ações propostas 

confundem sobremaneira o suporte à reestruturação acadêmico/curricular, com a criação de 

unidades acadêmicas com fins específicos. Além dos dois Institutos a serem criados, a terceira 

meta dessa dimensão mistura o aprimoramento de um órgão suplementar, a biblioteca, com a 

criação de um Campus no Interior com vocação tecnológica. 

No caso, uma certa inconsistência entre as metas e ações em relação à dimensão pode 

ser identificada e associada ao pouco tempo para elaboração do documento. Tendo em vista 

que as dimensões qualitativas são interdependentes, termina-se por efetuar discussões 

englobando assuntos diferentes, com uma série de projetos isolados embora complementares. 

B2 - Reorganização dos cursos de Graduação 

Aborda-se a reorganização dos cursos de Graduação a partir da flexibilização dos 

currículos, manifesto na redução na quantidade de pré-requisitos das disciplinas, incentivo a 

mobilidade interna e externa, dentre outras ações. O nível de flexibilização curricular pode ser 

verificado pelo número de disciplinas obrigatórias, ou do número médio de créditos, que 

possuam algum pré-requisito por semestre de oferta. Quanto menor for o número de créditos 

ou disciplinas obrigatórias, maior o nível de flexibilização curricular (UFC/REUNI, 2007b). 

Para reorganização dos currículos, devem ser formadas equipes reunindo os cursos de 

Graduação com o apoio pedagógico e financeiro da Administração Superior, via REUNI. 

A UFC, objetivando aprimorar a qualidade de todos os seus cursos de 
Graduação, […] convidará a todos os cursos para elaborarem projetos, com 
base em suas necessidades, interesses e especificidades, voltados à sua 
qualificação, tanto no aspecto de suas condições físicas de funcionamento 
quanto, indispensavelmente, na melhoria e diversificação de suas 
metodologias de ensino e de aprendizagem. A ideia aqui é, claramente, de 
fortalecer as coordenações dos cursos e suas unidades curriculares, hoje um 
tanto desprestigiadas e desarticuladas. […] Tais projetos demandarão 
trabalho conjunto, mediante análise e, quando for o caso, revisão dos 
Projetos Pedagógicos, seguindo-se orientação institucional, no sentido da 
flexibilização curricular, da diminuição de disciplinas obrigatórias e com 
pré-requisitos, da maior mobilidade acadêmica, tornando, então, a trajetória 
dos estudantes mais atrativa, ágil, aberta e flexível, o que contribuirá, 
significativamente, para que eles permaneçam na academia e concluam seus 
estudos, podendo compatibilizar, por exemplo, sua vida na universidade com 
suas atividades profissionais. A flexibilização curricular, por exemplo, altera 
a integralização do curso tanto na montagem dos conteúdos quanto nas 
metodologias de ensino/aprendizagem e nos processos de avaliação, que 
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devem ser condizentes com uma formação baseada na aprendizagem [...] 
(UFC/REUNI, 2007b, p. 90-91). 

As ações propostas “[...] têm como base a flexibilização curricular, a implementação 

das atividades do professor como orientador acadêmico, formação e acompanhamento de 

grupos de estudo, e incentivo maior da integração das atividades de Graduação e de Pós-

Graduação” (UFC/REUNI, 2007b, p. 93). O fortalecimento das coordenações de curso pode 

ser associado ao movimento de criação de unidades acadêmicas sem departamento. Quanto à 

flexibilização curricular reforça a concepção do sistema de créditos, agregando atividades que 

permitam diversificar os itinerários formativos, não se percebendo a proposta de contemplar, 

em um mesmo curso, concepções pedagógicas diferentes. 

B3 Diversificação das modalidades de Graduação, preferencialmente com 

superação da profissionalização precoce e especializada 

Nesta subdimensão propõem-se as seguintes metas: reestruturação das matrizes 

curriculares dos cursos com mais de uma Habilitação, visando à certificação intermediária; 

implementação da titulação de Tecnólogo, no decorrer de cursos de formação profissional; e 

institucionalização de certificação intermediária para a modalidade bacharelados. 

A readequação da matriz curricular concentraria as disciplinas de uma habilitação no 

início do curso, permitindo a certificação intermediária, enquanto continuar cursando as 

disciplinas referentes à segunda habilitação poderia obter outro diploma. Esta já é uma prática 

existente em universidades que ofertam um curso em mais de uma modalidade, no caso, 

Graduação e Licenciatura. A mesma ideia é proposta para o curso de tecnólogo, em que o 

aluno poderia obter uma certificação intermediária do curso profissional ao cumprir um dos 

itinerários formativos dos cursos profissionais. Esta medida estende aos cursos profissionais 

maior flexibilidade e autonomia nos currículos (UFC/REUNI, 2007b). 

 [...] Com a flexibilização curricular, mais de um itinerário formativo poderá 
ser proposto, deixando ao aluno a opção de escolher seu próprio itinerário: 
de formação geral para formação específica (com a possibilidade de 
solicitação de certificação ao término da formação geral) ou de formação 
geral e específica paralelamente (UFC/REUNI, 2007b, p. 101). 

No caso dos cursos profissionais, a proposta de inserção de tecnólogos é vista como 

um atrativo a mais para manter o aluno na universidade, uma vez que: 
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A precocidade na escolha profissional, o tempo destinado à complementação 
de um curso de formação específica e a necessidade de inserção no mercado 
de trabalho por questões financeiras levam muitos de seus alunos à evasão. 
A implementação de sistemas de um ou mais títulos em um mesmo curso 
(por exemplo, tecnólogo e profissional), permitirá ao aluno a tão necessária 
formação para inclusão no mundo do trabalho e a possibilidade de participar 
em concursos e seleções para setores públicos e privados. Ao se fixar no 
trabalho, poderá o Tecnólogo, então, buscar outro título, o de Profissional, 
cada vez mais necessário a sua qualificação [...] (UFC/REUNI, 2007b, p. 
102). 

Já na modalidade Bacharelado, os alunos poderão optar por dois itinerários 

formativos, sendo um mais geral e outro mais específico da mesma área de atuação. No 

primeiro itinerário, oferta-se um conjunto de disciplinas mais abrangentes, deixando para um 

segundo momento as disciplinas da formação mais específica. No caso, além de o aluno obter 

dupla diplomação, o primeiro itinerário mais generalista permite ao aluno a 

[…] superação da precoce profissionalização especializada; possibilidade de 
oferta integrada de currículos; interdisciplinaridade; formação mais 
abrangente e flexível; autonomia; concepção mais ampla dos estudos de 
Graduação; mobilidade estudantil; melhor aproveitamento das funções 
docentes e da infraestrutura (UFC/REUNI, 2007b, p. 103). 

A implementação de nova modalidade a partir de uma base já existente permite 

estender a formação para novas demandas sociais, que exigem novas habilidades, o que 

caracteriza a flexibilização pretendida pela reorganização curricular proposta nesta dimensão, 

sendo “[...]  consistente e coerente com uma concepção inovadora de ensino/aprendizagem, 

assentada em: oferta integrada de currículos, interdisciplinaridade, flexibilidade e autonomia” 

(UFC/REUNI, 207b, p. 196). No caso da inovação, as soluções apresentadas modificam a 

lógica de funcionamento dos cursos ofertados. 

Embora a UFC já possua as modalidades profissionais, bacharelado e 
licenciatura, representará inovação: a inclusão da modalidade tecnólogo; a 
restruturação da modalidade Bacharelado em dois itinerários, um itinerário 
de formação mais geral e outro de formação mais específica; a inserção da 
modalidade Bacharelado como itinerário formativo paralelo à licenciatura e 
vice-versa (Id. ibid., p. 106).  

A reformulação dos currículos pelos cursos não se caracterizaria uma inovação no 

sentido de introdução de algo novo, mas uma integração de modalidades já dominadas pela 

universidade, porém de forma diferente. A inovação maior ocorreria com a inserção da 
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formação de tecnólogo, modalidade não ofertada na universidade e cujas especificidades 

podem exigir uma maior discussão e aprofundamento em concepções pedagógicas. 

B4 Implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 

construção de itinerários formativos 

Esta subdimensão repete o exposto na antecedente, porém, com diferenças no 

conteúdo. A flexibilização curricular e a diversificação dos itinerários formativos contemplam 

a ideia de certificação intermediária em cursos com mais de uma habilitação, e a implantação 

da titulação de Tecnólogo no decorrer de cursos de formação profissional. Na certificação 

intermediária para a modalidade Bacharelado tem-se o seguinte: 

[...] com a flexibilização curricular, mais de um itinerário formativo 
poderá ser proposto, deixando ao aluno a opção de escolher seu 
próprio itinerário: de formação geral para formação específica (com a 
possibilidade de solicitação de certificação ao término da formação 
geral) ou de formação geral e específica paralelamente (UFC/REUNI, 
2007b, p. 114). 

As metas propostas reforçam as premissas de participação, flexibilidade e autonomia. 

A certificação intermediária é uma inovação para a UFC, que só trabalha com diplomação ao 

final do curso. Sua adoção deve-se ao interesse em facilitar a inserção do aluno no mercado de 

trabalho, sem que este tenha de esperar a conclusão de todo o curso. Embora possa contribuir 

para a diminuição tanto das taxas de evasão quanto dos índices de formação tardia, o leque de 

possibilidades que se abre ao permitir ao alunos obter primeiramente uma formação 

profissionalizante ou uma formação geral pode impactar nos mecanismos de avaliação e 

gestão dos cursos. 

Quando da entrevista com o pró-reitor de Graduação, a inserção de cursos 

tecnológicos já não mais fazia parte da agenda, nem as inovações de interdisciplinaridade e 

certificação intermediária eram associadas às mudanças curriculares. 

Não, não... nós na UFC fomos muito conservadores no sentido da proposta, 
apostando que a mudança, a interdisciplinaridade, o intercâmbio das áreas 
vai acontecer com as mudanças curriculares. Os nossos cursos ou tem 06 
anos, na medicina, ou tem 05 anos na área de tecnologia, nas engenharias e 
arquitetura, ou 04 anos como são os bacharelados e licenciaturas. Os nossos 
cursos quase todos estão assim. Nos, até hoje, dentro do REUNI ou dentro 
do REUNI nos só vamos criar 01 curso, né, que é a Graduação tecnológica, 
que é o Design de produto que esta funcionando no Cariri, todos os outros 27 
cursos são cursos de bacharelado ou de licenciatura de no mínimo 04 anos. 
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Então, na UFC não existe aligeiramento de formação. O curso de Design de 
produtos do Cariri, o aluno pode terminar em 03 anos, três anos e meio, mas 
é um curso de design de produtos, ou seja, tecnológico mesmo. Então, 
...inclusive, existiam outras opções no nosso documento, de criar pelo menos 
mais três cursos tecnológicos, durante o processo, isso foi alterado, ...para 
criação de, não, me engano, tem um outro que também já foi criado que o de 
Redes de Computadores em Quixadá, então nos temos dois cursos. Como 
nossa programação se encerra em 2011, nos já criamos 22 cursos de 
Graduação, dos 22 cursos criados, 02 são tecnológicos, que é o Rede de 
Computadores em Quixadá e Design de Produtos no Cariri. E os que estão 
para ser criados…, criamos esse ano mais dois, criamos o Curso de 
Educação Musical de Sobral E ode Dança aqui de Fortaleza são 
bacharelados e licenciaturas de 04 anos normalmente, e os 04 que vão ser 
criados são todos bacharelados e licenciaturas. 

Pesquisador: Então houve uma reversão? 

PR: Houve uma reversão mas, na original, não havia uma sobreposição de 
cursos tecnológicos, na original nos criaríamos mais dois cursos 
tecnológicos em Fortaleza, e esses dois cursos tecnológicos de Fortaleza não 
nasceram, foram substituídos por um bacharelado/licenciatura em dança 
(AS02). 

As mudanças nas ações em implementação podem ser resultado de um processo de 

discussão, mas também resultado de uma dinâmica que impõe a universidade a agir em 

muitas frentes e ao mesmo tempo. No caso, a ênfase inicial nos cursos tecnológicos era bem 

maior do que o admitido pelo respondente, sugerindo improvisos no documento pactuado 

com o MEC. 

B5 Prever modelos de transição, quando for o caso 

O documento já explicita que o modelo acadêmico e uso permitem a incorporação de 

muitas modificações. Basicamente, a universidade pretende incorporar variações de projetos 

já em análise, e que não se choquem com as práticas em uso. 

B6 Outras propostas nesta dimensão não contempladas no decreto 

Outras ações para melhorar a convivência do aluno no curso, evitando evasão, incluem 

atividades de estudos dirigidos nas disciplinas de Graduação assistidas por alunos de mestrado 

e de doutorado, semelhante à Meta um da dimensão F. Supõe que o desestímulo do aluno 

pode ser atenuado “[...] com  o apoio da universidade através de atividades de estudos 

dirigidos, registradas com conteúdos e carga horária específica e obrigatória no plano de 

ensino das disciplinas [...]” (UFC/REUNI, 207b, p.123). Para tanto, traça duas outras metas, 

cujas ações objetivam: avaliar os projetos pedagógicos dos cursos para verificar a harmonia 
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de seus conteúdos e a existência de uma visão global e integralizadora; e agregar as comissões 

de professores e alunos para executar a avaliação junto com a coordenação. 

Dimensão C – Renovação Pedagógica da Educação Superior 

Esta dimensão propõe ações de articulação entre as modalidades de cursos e outras 

esferas de ensino, bem como renovação pedagógica pela superação da ainda predominante 

aula expositiva, mediante a implementação de novas metodologias e tecnologias de 

ensino/aprendizagem. O documento identifica deficiências na escolarização básica dos alunos, 

assim como uma defasagem nos conhecimentos de docentes e técnico-administrativos.  

[...] contando com o suporte do Instituto UFC Virtual (equipamento 
institucional responsável pelo suporte a cursos a distância), poderiam ser 
realizados mini-cursos semipresenciais para que professores e servidores 
superem suas lacunas e aprofundem sua familiaridade com o mundo digital e 
com a internet (UFC/REUNI, 2007, p.11). 

Para o corpo técnico-administrativo propõe ações formativas e de acompanhamento, 

como a oferta de um curso de Graduação na modalidade de tecnólogo, o curso Gestão da 

Educação Superior. Nas entrevistas identificou-se também o projeto CASA, dedicado a 

integração dos novos docentes na universidade que vêm recebendo a atenção da instituição. 

C1 Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e 

tecnológica 

Esta subdimensão busca adequar um programa já existente na UFC com os objetivos 

do REUNI. O Grupo de Trabalho das Licenciaturas (GTL) busca refletir e articular ações de 

apoio junto ao Ensino Fundamental e Básico, acompanhando as ações de estágios e práticas 

de ensino dos estudantes das licenciaturas. A partir dele são propostas as seguintes metas: 

I - Ampliação quantitativa de ações que articulam a UFC às redes de ensino, escolas 

públicas e instituições diversas de educação profissional e tecnológica. 

II - Aprimoramento qualitativo das ações desenvolvidas pela UFC quanto às redes de 

ensino, escolas públicas e instituições diversas de educação profissional e tecnológica, 

incluindo-se como partes deste aprimoramento a análise teórico-metodológica, o 

planejamento e a avaliação das ações desenvolvidas. 



239 

Mediante a constituição de equipe coordenadora para elaborar a aplicação de 

instrumento para levantamento de dados quantitativos acerca das ações que a UFC já 

desenvolve, visa estreitar as ações de ensino, pesquisa e /ou extensão junto às redes de Ensino 

Básico e Fundamental. O mapeamento das ações já realizadas ao nível de licenciaturas, 

especialmente aquelas referentes a estágios e às práticas de ensino, inseridas em convênio 

estabelecido com a Secretaria Municipal de Educação (SME) de Fortaleza, permitiriam 

identificar possíveis articulações com a rede estadual de educação e dos municípios cearenses 

onde venham a existir cursos de licenciatura, no sentido de sensibilizá-las e incentivá-las a 

estabelecerem novos convênios e/ou parcerias (UFC/REUNI, 2007b). 

A segunda meta objetiva formar, na Pró-Reitoria de Graduação, uma equipe 

especializada e diversificada para planejamento e acompanhamento de projeto a ser realizado 

junto a todos os cursos de Graduação. Um levantamento quantitativo das ações existentes e 

uma avaliação sistemática das ações que articulam a UFC com a educação básica, profissional 

e tecnológica, envolvendo professores, estudantes e servidores técnico-administrativos 

permitirão que sejam identificadas coletivamente dificuldades para esta articulação, e sejam 

pontadas sugestões, propiciando, então, momentos para troca de ideias, estreitando-se, com 

consistência teórico-metodológica, a parceria com as diversas instituições. 

Por meio do GTL, também propõe-se desenvolver um projeto específico para 

aprofundamento teórico-metodológico em questões relativas à formação inicial e continuada 

dos professores da escola básica, identificando aspectos e necessidades próprios da realidade 

cearense, permitindo criar espaços diversos e criativos para a articulação entre a escola e a 

universidade, devendo contar com os equipamentos culturais, científicos e esportivos de 

nossas instalações, como, por exemplo, bibliotecas, laboratórios e quadras de esportes, a 

serem ampliados, recuperados e reformados com recursos do REUNI. 

C2 - Atualização de metodologia (e tecnologias) de ensino/aprendizagem 

Esta subdimensão contempla a seguinte meta: constituição de amplo e diversificado 

processo formativo dos professores da UFC, com caráter contínuo, dialógico e interativo, 

envolvendo docentes, discentes e servidores técnico-administrativos. Objetiva tornar contínuo 

o processo de formação docente nas metodologias e tecnologias de ensino/aprendizagem, o 

que exigirá uma integração entre os processos pedagógicos e o sistema de avaliação. 
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Propõe a criação do Projeto Estudante Tutor, com foco nas disciplinas que apresentam 

maior abandono. Por meio de bolsas de trabalho, o bolsista/tutor executaria as seguintes 

tarefas: “[...] definição da tarefa do estudante tutor. Acompanhamento da disciplina, 

verificando a assiduidade e pontualidade do professor; o acompanhamento do cumprimento 

do cronograma do curso; e a construção de uma célula de estudo, com os alunos matriculados 

nessa turma” (UFC/REUNI, 2007b, p. 162). 

No caso, os próprios alunos de Graduação atuariam como monitores nas disciplinas 

que apresentam maior dificuldade de aprovação. Pode ser considerada uma proposta para 

retenção dos alunos na universidade, tanto pela ação sobre a reprovação, uma das causas da 

evasão, quanto por manter alunos na universidade por meio de bolsas. 

Dimensão D – Mobilidade intrainstitucional e interinstitucional 

Nesta dimensão reconhece-se a importância de facilitar-se o processo de transferência 

e intercâmbio estudantil. Internamente, reserva-se parte da carga-horária para que o aluno 

integralize em disciplinas de outros cursos, trocando experiências acadêmicas. A mobilidade 

externa seguiria o mesmo propósito, possibilitando aos estudantes participar de intercâmbios 

com outras universidades, nacionais e internacionais. Projeta a criação de uma rede de 

intercâmbio que garantiria o aproveitamento dos estudos na integralização curricular. Neste 

cenário, contempla também o EAD, ao considerar a “[...] criação de uma rede de educação a 

distância entre as referidas instituições para utilização dos 20% de atividades não presenciais 

que a legislação permite para os cursos presenciais” (UFC/REUNI, 2007a, p.13). 

Esta dimensão subdivide-se em duas, sendo que a primeira é que promove uma ampla 

mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes 

entre cursos e programas de educação superior. Dessa forma, pretende-se aumentar as 

interações entre cursos de diferentes centros da UFC, estimulando a discussão de temáticas 

que envolvam a própria universidade, estimulando a discussão e o comprometimento com os 

problemas sociais, porém de forma multidisciplinar.  

Além das atividades acadêmicas, propõe-se que sejam incorporadas ao REUNI as 

atividades artísticas e culturais dos estudantes que estimulem novos projetos regionais que 

conjuguem um modelo de desenvolvimento sustentável que contemple crescimento, 

estabilidade econômica e justiça social. Para tanto, propõe estabelecer convênio entre as IFES 

do Nordeste para amparar e ampliar os intercâmbios estudantis, tendo em vista o 
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aproveitamento de estudos. “Esperamos que essa ação desencadeie nos cursos de Graduação 

discussões sobre flexibilização curricular e intercambiará metodologias e tecnologias de 

ensino/aprendizagem e de avaliação” (UFC/REUNI, 2007b, p. 180). 

Quanto às práticas culturais dos estudantes, a universidade, enquanto centro de 

formação, deve contemplar essas atividades no processo educativo. Para tanto, necessita 

coletar informações sobre práticas culturais e esportivas dos discentes, de forma a se ter um 

projeto educativo mais abrangente, integrado com a formação e a mobilidade acadêmica. Para 

tanto, define-se como estratégia o estabelecimento de uma “associação das IES do Nordeste 

com a finalidade de impulsionar o processo de integração através de um espaço acadêmico 

comum e ampliado, com base na cooperação científica, tecnológica, educativa e cultural” 

(UFC/REUNI, 2007b, p. 185). 

Dimensão E – Compromisso social da instituição 

Essa dimensão aborda a necessidade de que sejam criadas condições objetivas de 

acesso e permanência na universidade de alunos oriundos de setores sociais excluídos do 

ensino superior, por meio de ações específicas que permitam aos estudantes concluírem seus 

cursos ou por meio de modificações tanto curriculares quanto físicas, permitindo-lhes 

permanecer mais tempo na instituição. Também contempla a oferta de apoio pedagógico e 

financeiro, melhorando as possibilidades de inserção no mercado de trabalho. 

A necessidade de muitos dos universitários que precisam trabalhar torna a ampliação 

de cursos noturnos mais propícios à conclusão do curso. Também são necessárias alterações 

no modo de ingresso, com maior integração com o ensino básico, adotando-se outras formas 

socialmente mais justas sem abdicar do critério meritocrático. As possibilidades 

intermediárias de diplomação também são vistas como uma das formas de se reter o aluno que 

precisa conciliar o estudo com a carreira profissional. 

[...] se o estudante puder vislumbrar, logo ao entrar no seu curso de 
Graduação, que em curto espaço de tempo ele estará apto para uma atividade 
profissional, sem ter que abandonar o escopo de uma formação mais ampla, 
com certeza este estudante se fixará na universidade e no curso […] 
(UFC/REUNI, 2007a, p. 18). 

O Programa de Assistência Estudantil e o Programa de Extensão Universitária são 

apontados como mecanismos ideais de inserção. O primeiro visa fornecer acompanhamento 

pedagógico, aliado a suporte material que propicie a permanência dos estudantes, conforme se 
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daria com a tutoria acadêmica, criação de ambiente de aprendizagem aliado a condições 

materiais, como é o caso da alimentação propiciada pelos restaurantes universitários. No caso 

da extensão, “[...] podem-se atingir dois níveis de ação: o primeiro diz respeito à formação; e 

o segundo nível tem a ver com a assistência; ou seja, a aliança entre assistência estudantil e 

formação faz da extensão universitária um lugar privilegiado de educação [...]” (UFC/REUNI, 

2007a, p. 21). Em outras palavras, a necessidade de assistência poderia converter-se em 

oportunidade de reforço do processo formativo. 

E1 Política de inclusão  

Quanto à política de inclusão, o projeto faz referência ao Projeto UFC Incluir, que 

desenvolve ações relacionadas à acessibilidade desde 2005, dentro de um Programa de 

Acessibilidade promovido pelo próprio MEC. O projeto abrange os eixos de ação: 

pedagógico, arquitetônico e ideológico-cultural. Além disso, saliente-se, a UFC é uma das 

dezessete instituições a ofertar o Curso de Licenciatura em Letras – Língua Brasileira de 

Sinais (Libra).13 Da mesma forma, reconhece a necessidade de um debate mais amplo sobre 

as formas de acesso à universidade, em que o Vestibular precisa de uma discussão que 

envolva segmentos mais amplos, tanto da universidade quanto da sociedade. 

Para execução dessa política, estabelece como meta a criação da Coordenação de 

Educação Inclusiva (CEIn), e para o caso do Vestibular, ampliar as oportunidades de acesso. 

No caso, o entrevistado AS04 reporta à criação da Secretaria de Acessibilidade. 

Ela foi recém-criada, esta em funcionamento. Ela era um projeto chamado 
UFC Inclui. Ela surgiu na perspectiva da inclusão de pessoas que tinham 
alguma necessidade especial, pessoas com deficiência física. [...] Projeto que 
fez a crítica ao problema da estrutura obsoleta que não tinha rampa de 
acessibilidade, que não tinha elevadores, né, que trabalhou muito isso. O 
reitor constituiu um grupo de trabalho, uma comissão. E esse grupo de 
trabalho, depois de seis meses, elaborou um documento muito substanciado.. 
na época, não só de diagnóstico, mas de propostas para ações que tratavam a 
questão da acessibilidade, que o reitor entendeu que era melhor criar uma 
secretaria para ficar no âmbito da Administração Superior, como órgão de 
assessoramento, e deu o nome de Secretaria de Acessibilidade. Até manteve 
o nome fantasia de UFC Inclui, porque o programa marcou tanto, ele 

                         

13 “O curso de Licenciatura e Bacharelado em Letras-Língua Brasileira de Sinais (Libras), Graduação a Distância, 
iniciado em outubro de 2006, é um projeto da Universidade Federal de Santa Catarina, implementado por sua Secretaria de 
Educação a Distância, juntamente com o Centro de Comunicação e Expressão da UFSC, em convênio com 17 Instituições 
Federais de Ensino Superior, sendo a UFC uma delas” (PORTAL DA CAPES. Periódicos. Fortaleza: UFC, 2011. 
Disponível em: <http://www.faced.ufc.br>). 
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trabalhou muito a questão da construção de rampas, da construção das 
plataformas. Agora nos estamos comprando plataformas para todos os 
prédios que não têm elevador. Todos eles terão plataformas, se não me 
engano, são 28... plataforma. E trabalham muito essa questão da 
acessibilidade, dos deficientes auditivos e visuais, com a Tecnologia da 
Informação (AS04). 

No caso, tem-se uma ação de inserção de alunos portadores de necessidades especiais, 

permitindo-lhes cursar a universidade; e a questão da acessibilidade, que afeta de forma mais 

geral aos que frequentam a universidade, independente de seu vínculo. 

A ampliação das oportunidades de acesso requer uma maior discussão sobre o 

Vestibular. Para tanto, propõe um Conselho Consultivo para acompanhamento e discussão 

das ações da Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV). Nesse processo, deve-se envolver 

a própria CCV, as Coordenações de Cursos e as Diretorias de Unidades Acadêmicas, além de 

representantes de instituições e sindicatos ligados ao setor da educação, sobre os novos 

conteúdos programáticos, matérias e formas de avaliação a constarem a partir do edital do 

Vestibular com entrada para 2009. Outras ações de cunho mais institucional envolveriam a 

Pró-Reitoria de Graduação para discutir a utilização do Enem e de parâmetros normativos 

para igualar oportunidades de acesso entre candidatos oriundos de escolas públicas e privadas 

nos editais de Vestibular a partir da entrada de 2009 (UFC/REUNI, 2007b). 

Objetiva reestruturar os mecanismos de classificação de candidatos, aproveitamento de 

vagas ociosas, divulgação das formas de ingresso e dos modelos de prova, com diversas 

medidas que visam não apenas dar oportunidades de acesso à universidade, mas que também 

se possa reduzir a evasão posterior. 

E2 - Programas de assistências estudantil 

No caso dos programas de assistência estudantil, o formulário apresenta diversas ações 

já desenvolvidas na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), sugerindo apenas a 

ampliação e integração de ações para que se agreguem ao REUNI. 

Dentre as metas estipuladas para tal subdimensão está a de ampliar a oferta de Bolsas 

de Assistência Estudantil, bem como recuperar seu valor. Também busca incrementar os 

programas de acompanhamento psicopedagógico (PAPEU) e de assistência médico-

odontológica aos estudantes, oferecidos na Divisão Médico-Odontológica. Estas ações e as 

Residências Universitárias são de responsabilidade da Coordenadoria de Assistência 
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Comunitária. Agregam-se ainda as ações da PRAE, a gestão do Restaurante Universitário e a 

promoção de ações de desporto e lazer. 

No caso, aproveita-se o REUNI para investir na ampliação dessas ações, estimulando 

não apenas a assistência, mas a participação em atividades universitárias, como apresentação 

de trabalhos em congressos, e ampliando o acesso a aparelhos de suporte ao aprendizado 

acadêmico, como laboratórios de informática e bibliotecas. 

A consecução dessa dimensão conta com ações que disponibilizam um banco de dados 

atualizados sobre as necessidades discentes, a fim de que se programem ações adequadas às 

necessidades deste público. Agrega-se ao REUNI projetos já em desenvolvimento, dotando-

lhes de estrutura para que sejam ampliados e integrando-os em um único programa. 

E3 - Política de extensão universitária 

Nesta subdimensão destaca-se a atuação da Pró-Reitoria de Extensão (PREX), 

responsável pelo desenvolvimento das atividades universitárias que impactam a sociedade. 

Porém, o documento concebe que a extensão “[...] só se concretizará, enquanto prática 

acadêmica, quando for discutida sua proposta de ação global e sua inserção institucional nos 

departamentos, definindo as suas linhas de ensino e pesquisa em função das exigências da 

realidade” (UFC/REUNI, 2007b, p. 230). 

Com o REUNI, a UFC busca repensar as ações de extensão de forma a torná-las mais 

perenes, com maior dimensão e garantia de financiamento, dotando-a da importância que 

requer enquanto atividade acadêmica. 

Atualmente a extensão universitária é uma das vias em que a Graduação se 
relaciona com a Pós-Graduação e com o ensino Básico. Mas infelizmente 
essa articulação depende do desejo dos atores envolvidos no projeto. Falta 
implementar uma política institucional em que ações associativas e 
integradoras façam parte da dinâmica de funcionamento da universidade 
(UFC/REUNI, 2007b, p. 231). 

Para cumprimento desta subdimensão, propõe as seguintes metas (UFC/ REUNI, 

2007b, p. 231-237): 

I – Elaborar e implementar projetos integrados as políticas públicas, 
quantitativo e continuidade e o impacto das ações de extensão. 

II – Promover, com ações institucionais, a criação e a divulgação de 
todas as formas de conhecimento geradas pela universidade; 
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III – Ofertar cursos de formação e qualificação continuada, destinados 
prioritariamente aos professores da rede pública de ensino; 

IV – Democratizar a extensão universitária através da participação do 
público-alvo, das entidades e movimentos sociais e das instituições 
parceiras governamentais e não governamentais. 

V – Potencializar a interface com o ensino e a pesquisa, consolidando 
o caráter acadêmico das atividades de extensão. 

A operacionalização destas metas envolve ações relativas ao aumento de recursos, 

discussões e integração com o projeto institucional da universidade. Porém, o grande 

problema identificado pelo próprio documento é a dificuldade de ampliar as ações e 

simultaneamente integrá-las de forma a se ter uma política universitária para estas áreas. 

 

Dimensão F – Suporte da Pós-Graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento 

qualitativo dos cursos de Graduação 

A sexta dimensão propõe utilizar o processo de geração do conhecimento na Pós-

Graduação brasileira para incrementar a qualidade dos cursos de Graduação, e vice-versa. 

[…] Neste sentido, trabalharemos para que os projetos didático-pedagógicos 
dos cursos de Graduação incorporem significativo volume das atividades 
desenvolvidas na Pós-Graduação em sua integralização curricular, tanto no 
âmbito das atividades de estudos dirigidos em disciplinas, como na forma de 
trabalhos práticos e assistidos por estudantes de mestrado e de doutorado, 
sob a supervisão dos professores responsáveis pelas disciplinas 
(UFC/REUNI, 2007a, p. 22). 

Por meio de programas específicos, com recurso tanto do MEC quanto da 

universidade, viabilizam-se projetos e bolsas para a atuação de docentes e discentes da Pós-

Graduação strictu sensu junto aos cursos de Graduação. 

F1 - Articulação da Graduação com a Pós-Graduação: expansão quantitativa da 

Pós-Graduação orientada para a renovação pedagógica da educação superior 

O formulário parte de um diagnóstico da Pós-Graduação stricto sensu na UFC; 

contudo, ressalte-se, seu crescimento recente, porém ainda carente de maior quantidade e 

qualidade para dar um suporte sustentável as ações da Graduação. Também é mencionado o 

papel agregado às atividades dos alunos com a pesquisa a ambos os níveis de ensino. 



246 

O REUNI nos motiva a efetivar uma maior e direta inserção da Pós-
Graduação na Graduação. Neste sentido, trabalharemos para que os projetos 
didático pedagógicos dos cursos de Graduação incorporem significativo 
volume de atividades desenvolvidas na Pós-Graduação para a sua 
integralização curricular, tanto no âmbito das atividades de estudos dirigidos 
em disciplinas, como na forma de trabalhos práticos e assistidos por 
estudantes de mestrado e de doutorado, sob a supervisão dos professores 
responsáveis pelas disciplinas (UFC/REUNI, 2007b, p. 247). 

Para consecução dessa subdimensão são propostas cinco metas: 

1) Inclusão das atividades de estudos dirigidos nas disciplinas de Graduação assistidas 

por alunos de mestrado e de doutorado. Registrando-as como atividades obrigatórias 

nos planos de ensino das disciplinas de Graduação. 

2) Participação de estudantes de Graduação em projetos de Pesquisa de Programas de 

Pós-Graduação, ampliando suas perspectivas formativas. 

3) Aumento do número de vagas do alunado de mestrado em 20% e de doutorado em 

30% em relação a 2006. 

4) Aumento no número de bolsas para estudantes de mestrado e de doutorado, 

estimulando a dedicação dos alunos neste nível ou cursos. 

5) Outras atividades como estimular trabalhos que incorporem a relação ensino » 

aprendizagem x avaliação, orientação de “trabalhos de conclusão de curso” e manter 

uma avaliação dinâmica dos currículos para identificar possibilidades de massificação 

dos conteúdos da Pós-Graduação. 

Conforme analisado na caracterização da universidade, tem-se um bom número de 

mestrados e doutorados que podem fornecer suporte as atividades de Graduação. Essa 

integração se torna possível conforme a própria universidade amadureça seu sistema de 

Pesquisa e Pós-Graduação. No entanto, a própria Pós-Graduação necessita de mais 

investimentos para continuar evoluindo. Se já possui cursos de mestrado e doutorado em 

todas as áreas de conhecimento e em quantidade suficiente para dar esse suporte à Graduação, 

os conceitos obtidos na última avaliação trienal revelam que ainda têm que melhorar para 

alcançar um grau de excelência que permita consolidar a universidade no âmbito da pesquisa. 

Plano geral de implementação 
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Para a execução dos projetos que permeiam as seis dimensões tratadas no formulário 

de apresentação do REUNI, algumas ações precisam ser definidas, de modo que se tenha uma 

integração entre estas diversas ações. Em um projeto institucional propõe um plano de 

implementação que envolve: 

1 Reordenação na Gestão Acadêmica da IFES; 

2 Formação docente para a proposta; 

3 Programação de transição entre modelos. 

O novo modelo de gestão a ser implementado na UFC é o de gestão por projetos, que 

permitirá a todos os segmentos da comunidade universitária participarem da gestão, 

planejando “[...] todos os investimentos e gastos institucionais a partir de projetos elaborados 

pelas unidades acadêmicas e órgãos administrativos da universidade” (UFC/REUNI, 2007b, 

p. 267). Este modelo de gestão permite integrar a base da administração acadêmica 

(coordenações, departamentos, unidades acadêmicas e órgãos administrativos) ao esforço de 

gerenciamento dos investimentos na instituição. 

Esse modelo de administração aposta na criatividade e capacidade de 
inovação da comunidade acadêmica e, também, na competência dos diversos 
setores para elaborar projetos voltados para a resolução de problemas e para 
a conquista da excelência acadêmica e administrativa. Uma Gestão por 
projetos tem mais possibilidades de identificar os problemas existentes na 
complexa de teia que forma a universidade, especialmente quando se trata de 
uma instituição do porte da UFC. Além disso, a Gestão por Projetos também 
resguarda as diferenças institucionais existentes, ajudam no planejamento de 
investimentos e na alocação dos recursos e concretizam a democracia na 
gestão. Vale enfatizar que a Gestão de Projetos mobiliza e motiva os 
interessados para a execução do que é proposto, além de facilitar a avaliação 
das ações (UFC/REUNI, 2007b, p. 267) 

No segundo ponto, ressaltam-se as mudanças provocadas pela Implementação de uma 

nova lógica de universidade com base no REUNI, o que exige uma formação dinâmica e 

continuada dos docentes para que possam incorporar os novos elementos pelos quais se 

pautariam a universidade. Para tanto, identifica-se a necessidade de criação de espaços e 

momentos que permitam a troca de ideias e de experiências, expressa pela seguinte meta: 

Difundir conceitos e ações propostos pelo projeto REUNI UFC entre todo o 
corpo docente da universidade, desdobrando os momentos de sua 
socialização e debate e ações que visem ao (re) encaminhamento da 
formação dos docentes recém-ingressos na instituição, bem como à 
estruturação de programas de formação continuada dos professores da UFC 
como um todo (UFC/REUNI, 2007b, p. 269). 
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No caso dos novos professores, o projeto CASA é uma proposta de cunho pedagógico 

e, simultaneamente, de inserção dos docentes no ambiente virtual de aprendizagem. Citado 

em diversas entrevistas, visa inserir os novos professores da universidade em um processo de 

ensino/aprendizagem que desde o início integre a interdisciplinaridade e a adoção de 

metodologias de ensino/aprendizagem com uso de Tecnologia da Informação. 

No caso da transição entre os modelos acadêmico/curriculares, não foram 

consideradas necessárias modificações muito profundas, por se considerar que o atual modelo 

ainda suporta muitas ações inovadoras. Porém, no modelo de gestão, a definição por projetos 

como mecanismo gerencial impactam não apenas a esfera administrativa, de alocação de 

recursos, mas a própria estrutura curricular, uma vez que muitas das atividades desenvolvidas 

dependem de uma integração entre recursos materiais e humanos. 

Na sequência, são utilizados dados coletados nas entrevistas para identificar 

modificações na estrutura da universidade que possam ser associadas a um redesenho mais 

flexível e inovador. 

6.2 Análise da estrutura  

Nesta seção expõem-se as categorias pelas quais foram analisadas as mudanças na 

estrutura organizacional da UFC. Adota-se a própria Estrutura como uma das categorias de 

análise, utilizando-se de outras duas categorias, Inovação e Flexibilidade, para identificar e 

discutir as mutações na primeira.  

As atividades que definem a estrutura são formadas pelos seguintes subsistemas: de 

atividades, de autoridade e de comunicação. Conjuntamente, retratam o funcionamento da 

organização. No subsistema, tais atividades focam-se principalmente nos programas 

referentes ao ensino, especialmente de Graduação. Tal fato não é coincidência, mas deve-se à 

necessidade de modernizar a universidade, ao tempo em que atende a demanda por expansão 

de vagas e às metas quantitativas pactuadas com o REUNI. Já a implementação da UFC 

VIRTUAL caracteriza-se por ser uma inovação na universidade, pois a inserção dessa nova 

modalidade de ensino constitui uma nova alternativa didático pedagógica. 

As atividades de Extensão e de Pesquisa serão menos destacadas. A primeira, apesar 

de expressiva na universidade, consiste de ações já em desenvolvimento, agregada por outras 

voltadas para o público interno e externo. Muitas ações desenvolvidas relacionam-se com a 

questão de retenção dos alunos, oferta de bolsas e ações como as destacadas pelo DIR04 de 
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convênios com escolas do Ensino Médio para reforço em Matemática. Ou seja, as ações de 

extensão de caráter institucional e interdisciplinar, que seriam de interesse analisar neste 

trabalho, ainda são muito incipientes. Algumas delas serão comentadas junto com as ações do 

REUNI voltadas à manutenção e inserção do aluno na Universidade. No que se refere à 

pesquisa, concentra-se na criação do núcleo e em seu impacto sobre a pesquisa da 

universidade. 

No caso dos subsistemas de comunicação e autoridade, serão analisados em conjunto, 

devido à conexão que possuem em uma instituição que se define como colegiada. A parte de 

comunicação ainda é incipiente, atribuindo-se sua modernização à implementação de um 

novo sistema de informação e à criação da Secretaria de Tecnologia. No mais, as falas dos 

dirigentes das instâncias superiores e da linha intermediária reforçam a percepção de que a 

ênfase recai sobre processos mais participativos, em detrimento de estilos mais autocráticos. 

O modelo básico de decisão já foi descrito na primeira seção, sobre a composição e 

funcionamento do colegiado. Dessa forma, a discussão do subsistema de autoridade será 

associada às mudanças nos demais subsistemas, sendo discutida com mais detalhes nas seções 

que tratam do processo de centralização/descentralização e do modelo de governança. 

Quando indagados sobre aspectos específicos das mudanças que afetavam o sistema 

de ensino, as respostas foram mais evasivas, ressaltando-se que as discussões ainda estavam 

em andamento, e que cada unidade tinha autonomia para discutir seu próprio caminho. Os 

pontos mais destacados nas entrevistas quanto às atividades direcionadas aos alunos de 

Graduação foram as ações para redução da evasão e a mobilidade, permitida pelo aumento de 

vagas para convênios no País e no Exterior. 

Em relação ao subsistema de atividades, identificam-se modificações nas atividades-

fins da instituição, permeando desde novas práticas de ensino, novas formas de agrupamento 

das áreas de conhecimento e estruturação de novos mecanismos de integração. Porém, ainda 

restritas aos novos elementos inseridos na estrutura. 

Há um entendimento de que as unidades acadêmicas representam a 
diversidade típica, constituidora das universidades e que a administração 
superior, ela representa a unidade dessa diversidade, ou seja, cada unidade, 
dependendo da área, tem, tanto do ponto de vista gerencial quanto do ponto 
de vista epistemológico, é metodológico, do processo de construção do 
conhecimento, diferenciados (AS02). 
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As modificações em implementação orientam-se para um aumento na diferenciação 

entre as unidades acadêmicas, permitindo que as particularidades das áreas de conhecimento 

se façam mais presentes na sua estrutura, embora permaneçam ligadas às normas gerais e as 

diretrizes da Administração Superior. Os órgãos que desenvolvem as atividades-meios 

possuem um desenvolvimento mais incipiente, o que pode ser associado à própria dinâmica 

de mudança na universidade, pautada pelo no processo de discussão das atividades-fins. Cada 

unidade possui sua lógica própria que deve ser considerada ao se programarem mudanças, em 

nível tático operacional, que sejam mais adequadas à diferenciação na lógica de cada área de 

conhecimento e de cada curso, mantendo-se a identidade institucional em nível estratégico. 

A Universidade Federal do Ceará tem que ser uma instit..., uma estrutura 
administrativa em que todas as unidades funcionem da mesma forma? Não 
tem porque isso, entendeu? Então, porque o problema para nos não é que a 
estrutura X é melhor do que a estrutura Y. Você tem que perguntar: A 
estrutura X pode ser melhor que a estrutura Y levando em conta alguns 
condicionantes. E uma das questões é a área do conhecimento, ou a alocação 
daquela unidade. Deixa eu dar um exemplo, tem unidade acadêmica aqui que 
é endógena, ou seja, ela se relaciona com ela mesma. Eu vou dar o exemplo 
da Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito é uma faculdade 
antiquíssima, tem 107 anos de idade, praticamente não existe intercâmbio da 
Faculdade de Direito, no processo de formação do aluno, com outras áreas. 
A Faculdade de direito tem professores das áreas que eles precisam para 
formar o aluno de direito. Diferente do Centro de Ciências ou da Faculdade 
de Educação que, muitos departamentos dão aula para um monte de cursos 
que não são do Centro de Ciências. O Departamento de matemática, o 
departamento de física, o departamento de química, eles dão aula para … 
quase todas as unidades da universidade. A Faculdade de Educação da aula 
para todas as licenciaturas, seja música, química, física, biologia, filosofia, 
tudo sai da Faculdade de Educação. É o núcleo de disciplinas, de formação 
de professores. Isso interfere no processo gerencial? Claro que interfere. […] 
Da mesma forma que a integralização curricular dos alunos dos diversos 
cursos é completamente diferente. Tem curso, curso de Medicina, os alunos 
se formam e módulos, e o módulo dura dois meses. Enquanto outros cursos 
tem disciplinas anuais, outros cursos tem disciplinas semestrais de cem dias. 
Isso é interessante para a universidade? É, isso é interessante na 
universidade, por sua característica cabem essas…, cabe essa diversidade. 
Cabem essas diferentes vertentes, esses diferentes modos de, de organização. 
E isso faz da universidade à universidade. Poderíamos ter Bacharelado 
Interdisciplinar na UFC? Poderíamos, num determinado lugar, aprova, tem 
lá, outro não tem. Então, hoje a gente esta caminhando pra isso. Podemos 
dizer que dentro da estrutura, dentro do processo de estruturação do Reuni, 
não se pensou em criar unidade acadêmica com departamento. Novas 
unidades sem departamento, mas também não se pensou em acabar com os 
departamentos das unidades que tem departamentos (AS02). 
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Embora tenha as mesmas diretrizes, propiciadas pelo Estatuto e pelo Regimento, cada 

área do conhecimento possui formas peculiares de se organizar academicamente. O 

entrevistado AS02, bem como o reitor utilizam a expressão “unidade na diversidade” para 

caracterizar as mudanças por que a universidade passa. O entrevistado identifica desde a 

existência de disciplinas anuais até módulos com duração variável, além do tradicional 

agrupamento semestral de disciplinas baseadas em crédito, para demonstrar que já existe uma 

flexibilidade na instituição. Não se trataria de um fato isolado, porque a interação entre os 

centros, especialmente com aqueles que cedem professores, como o Centro de Ciências e a 

Faculdade de Educação, já estimulam uma convivência mínima entre diferentes metodologias.  

O que se constituirá em inovação é a ampliação de contextos formativos mais flexíveis 

para todo o conjunto da universidade, permitindo a manutenção dos diversos segmentos de 

alunos na universidade. A concepção de ações flexíveis e inovadoras na universidade é 

identificada ao longo de todo o formulário do REUNI e no Instituto UFC VIRTUAL.  

Quanto às diferenças entre as áreas de conhecimento, o entrevistado AS01 comparou 

diferentes cursos para expressar sua confiança na factibilidade das metas, embora ressalte que 

são metas de busca; ou seja, só em 2016 saber-se-á se foram realmente atingidas. Mesmo na 

hipótese de não se concretizarem, as informações obtidas durante o processo permitirão 

mapear as causas dessa evasão com maior precisão e adotar novas medidas que as viabilizem. 

Eu me lembro que quando foi concebido o REUNI, era raro você encontrar 
alguém na academia para concordar com o índice de 90% de aprovação. E 
eu me lembro na época que nosso reitor Icaro, que eu era vice reitor dele, ele 
ficou só dez meses, assumiu e dez meses depois faleceu. Ele disse numa 
reunião uma vez o seguinte, que ele não estava satisfeito com o índice de 
90%, porque se o projeto tivesse sido feito por ele, o índice a ser perseguido 
era 100%, porque como educador...e ai tem uma lógica por traz disso, como 
educador, como é que nos podemos partir do princípio... já que 10% vai ser 
reprovado, ou vai embora. Pode até ser que eu não atinja nunca a meta de 
100%, mas a meta tinha que ser essa. Agora, você olha para o curso de 
Medicina, na sua universidade deve ser a mesma coisa, qual é o percentual 
de sucesso? É 97, é 98%! Então 90% é mais do que razoável pensar. Há, mas 
na Engenharia é 55, 54%! Então tá errado a Engenharia, vamos ver como 
resolver isso, vamos ver como resolver isso. A realidade é diferente? É. Ai 
tem cursos, os mais diversos possíveis, por exemplo, Direito, ta acima, bem 
acima de 80%. Que dizer, por que não tem evasão em Direito, não tem em 
Medicina? Hã, mas são cursos de Elite! Não, tem cursos na área de humanas 
e sociais aplicadas que não são consideradas de elites, que a aprovação 
também é alta, esse rótulo ai não existe, porque senão Engenharia também 
seria de elite, é um curso muito procurado. Agora, o problema das 
Engenharias, hã uma diferença muito grande! Se você pega a Medicina, a 
Medicina começa e termina, no mesmo espaço, no mesmo conjunto. O 
professor que dá a primeira aula do curso de Medicina é o mesmo que vai 
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dar a última aula, é o mesmo que vai acompanhar o estudante. Então existe o 
compromisso da unidade com aquele estudante. Hã, mais os estudantes de 
Medicina são os melhores da universidade. Então os de Engenharia são 
ruins? Os de jornalismo são ruins? E os de Gastronomia são ruins? Não são, 
senão eles não estariam aqui na universidade (AS01). 

O entrevistado associa o problema da conclusão a origem dos docentes, pois em cursos 

nos quais os professores não têm uma identidade tenderiam a se desmotivar ainda mais. Há a 

necessidade de desenvolver um elo interdisciplinar, para que o professor de um departamento 

possa exemplificar por modelos possíveis de serem vivenciados na rotina diária das atividades 

dos estudantes, enquanto futuro profissional. Expõe-se a hipótese de que um maior percentual 

de conclusão pode decorrer do fato de os alunos estarem ligados durante todo o curso com 

professores de sua área profissional, o que estimularia bem mais tanto aos docentes quanto 

aos discentes. Este impacto da origem do docente no sucesso da formação no curso é 

reforçado na passagem seguinte. 

Ai quando você pega um estudante que recebe uma parte da formação de um 
professor de uma unidade A, outra parte de um professor de uma unidade B, 
outra de uma unidade C, ...que não tem compromisso, e que enxerga nisso  
uma ruptura da sua missão, lá, porque ele tinha que tá no âmbito da unidade, 
e sair de lá para cá é um sacrifício, então normalmente cria esse conflito. [...] 
Então eu acho que nós temos que ter coragem de encarar essas questões. É 
difícil? É difícil. Porque existe um corporativismos muito forte, existem 
domínios de mercado dentro das universidades, existe a minha disciplina, o 
meu departamento, o meu horário de aula, a minha sala de aula, o meu 
laboratório, a minha turma...e não existe, infelizmente, no conjunto, a minha 
universidade, o meu compromisso com o estudante, isso não existe ainda. A 
mesma aula eu dou aqui, com cuidado, com prazer, com tudo, porque são os 
meus estudantes, a minha turma. Ai eu venho aqui para o outro lado da rua, 
eu venho de mau humor, venho desmotivado, porque não é a minha turma, 
porque mão é o meu curso..., isso não pode existir. Eu estou falando da 
universidade brasileira, não é só da nossa. Então, nós temos hoje grandes 
professores que estão dentro dessa lógica, da compreensão sistêmica da 
coisa, que a coisa mudou, a formação hoje ela tem que ser, ela tem que ser 
holística, num dá para você formar um Engenheiro hoje sem ele botar os pés 
aqui nas Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, sem ele botar os pés la na 
área de saúde, não tem, sem botar os pés la no Centro de Ciências, nas 
Agrárias. Hoje, não é verdade? Sem ter uma noção clara de todas as 
implicações ambientais, da saúde do trabalho, da compreensão psicossocial 
das pessoas, porque ele vai tratar de pessoas. Então, isso exige um avanço 
muito rápido na compreensão disso. Infelizmente, a estrutura de base que da 
sustentabilidade a formação, não pensa assim, os currículos não pensam 
assim, são meia dúzia de iluminados que sentam, reproduzem ai uma 
quantidade de tarefas, de atividades e de conhecimentos que tem que ser 
repassados para os estudantes sem essa preocupação, isso é uma realidade! 
Que precisa mudar, precisa mudar rapidamente, porque se não fizer isso, fica 
muito difícil! (AS01). 
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A fala do entrevistado aborda o compromisso dos docentes e a origem dos professores 

que fazem a formação discente. No caso, as questões são discutidas não apenas como 

relacionadas a área de conhecimento, mas como uma questão cultural de inserção na 

universidade. Também coloca o problema de que apenas parte dos docentes e técnicos da 

universidade se engajam nas ações. A resistência dos professores em assumirem disciplinas 

ou horários diferentes dos habituais foi corroborada pela entrevistada ACA03. Outros 

entrevistados, como o AS02 e AS04, além do DIR 01, DIR03 e RE01 mencionaram a questão 

cultural como presente no processo de mudança, salientando que uma nova mentalidade está 

em implementação com a contratação de professores novos. 

[...] tem uma parte boa e uma parte ruim, como tudo. Acho que a 
universidade precisa passar ainda, passou por um processo muito forte de 
renovação nesses últimos cinco anos, muita gente nova entrando... Muita 
coisa boa acontecendo, muita coisa nova sendo criada, e eu acho que agora é 
a hora de valorizar um pouco essas novas coisas e pensar um pouco também 
essa relação com os colegas antigos, com os funcionários antigos, que estão 
completamente perdidos nessa nova estrutura. Não estão se adaptando bem, 
tem uma rejeição, uma rejeição enorme a qualquer coisa nova que é criada, 
sabe? Eu não sei como é que a gente vai lidar com isso. É um processo muito 
difícil, mas eu tenho convivido muito com isso, de tentar fazer coisas novas 
acontecerem e, de tudo, enfim, ter um dinamismo maior, e as pessoas 
continuarem paradas no seu espaço porque sempre foi assim, daquele jeito. 
Há 20 anos que eu dou aula naquele mesmo horário. Então você fica numa 
situação muito complicada. Você não encara a universidade como um 
trabalho, encara como um lugar onde eu vou lá, dou minha aula e vou 
embora. E acho também que a universidade não favorece que o professor 
fique aqui, goste daqui. Então, a gente tem que pensar nesses novos desafios, 
eu acho que tem que ver o tratamento das pessoas mais antigas (ACA03). 

Quanto à diferença no compromisso docente de ministrar uma aula no curso ligado a 

sua área profissional e em outros cursos, remete ao problema da interdisciplinaridade 

apontado no formulário do REUNI, em que uma visão restrita à própria área de conhecimento 

impede os docentes de interagirem com áreas que possuam lógica diferente. O entrevistado 

DIR04, cuja unidade depende muito de professores de outras unidades, ressalta o papel das 

disciplinas básicas, ministradas no primeiro ano, em que ocorre a maior parte dos abandonos. 

Tais disciplinas, ministradas por professores de departamentos de outros Centros, dificultam a 

tarefa de combate a evasão. Ademais, identifica na própria meta uma dificuldade em si. 

É, nos temos medido isso ai, para o REUNI, nos ainda não temos essa..., 
pelo menos esses 90% ai, de conclusão, nos agora vamos começar a medir 
porque vamos começar a ter o fruto disso ai. Por exemplo, essa dos 
professores, nos estamos muito próximos. Nos já temos em torno de 
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dezesseis, dezessete alunos, no último levantamento que nos temos feito. O 
outro tem um pouco, porque taxa de... ainda bem que taxa de conclusão ela 
não é por curso, ela é da universidade, certo? Porque, realmente, taxa de 
conclusão de 90% em Engenharia é pesado, não é fácil. Porque é um curso 
que exige, é um curso muito puxado, entendeu? Hã uma evasão alta, que é 
tradicional, no Brasil e fora do Brasil. Obviamente que isso não quer dizer 
que nos vamos nos acomodar, não é isso. Mas, normalmente as pessoas, é 
um curso que se abandona muito. As pessoas esperam uma coisa e não é. 
Então, há um processo de abandono grande. Mas, então assim, nós estamos 
com essas metas ai, estamos muito próximos da taxa de dezoito alunos por 
professor e tamos ai no trabalho da taxa de conclusão. Tem melhorado a 
nossa taxa de conclusão, tem diminuído a evasão no Centro de tecnologia. 
Mas ainda não, ainda temos um tempinho para tentar lutar por isso daí 
(DIR04). 

O entrevistado reforça o entendimento de que a taxa de 90% é algo que ainda precisa 

ser perseguido; porém, ressalta que mesmo antes do REUNI, os cursos de Engenharia já 

possuíam seu primeiro ano em comum, de forma a permitir o aproveitamento integral das 

disciplinas em caso de transferência interna. A estrutura dos cursos muitas vezes frustra as 

expectativas dos alunos, por não terem a oportunidade de iniciar logo de início disciplinas 

ligadas à prática profissional.  

[...] o primeiro ano, de todos os nossos cursos, são iguais. Todas as 
disciplinas, até o código é igual. Um aluno, por exemplo, faz aqui 
Engenharia Civil, desistiu, foi fazer Engenharia Elétrica no seu primeiro ano, 
passou e tudo, ele já começa no segundo na Engenharia Elétrica. Ele faz tudo 
igual, então, também já foi também para facilitar um pouco essa mobilidade 
do aluno (DIR04) 

O entrevistado ACA01, chefe de um departamento do mesmo centro ao qual pertence 

o DIR04, deu o seguinte depoimento sobre a evasão e o cumprimento das metas. 

[…] a evasão na Engenharia Elétrica foi maior, mas tem caído muito. Nos 
acreditamos que tenha uma evasão no básico, crônica, que está associado as 
disciplinas básicas, que não estão conosco, estão com a matemática e física, 
e nos tivemos grandes problemas na matemática e na física, principalmente 
com o trabalho dos professores substitutos, porque a quantidade de professor 
efetivo-professor substituto na matemática e na física era muito grande. E ai 
nos tivemos muito problema com professores substitutos no básico. O 
primeiro ano principalmente e até parte do segundo. Isso daí provocou 
grande evasão na Engenharia Elétrica. O Centro de Tecnologia tentou, esta 
tentando resolver esse problema e tem minorado bastante esse problema do 
básico. É, mas no profissional, quando os alunos entram no profissional, eu 
acho que talvez, pelo grande aquecimento do mercado, a necessidade de 
muitos Engenheiros no mercado, que é o que a gente passa hoje, essa evasão 
tem caído. Nos estamos formando turmas cada vez maiores. A nossa evasão 
está e torno de 30%, ou seja, vem caindo (ACA01). 
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O DIR03 associa o baixo índice de conclusão nos cursos do Campus do Cariri à 

carência nas condições socioeconômicas, relatando o impacto que os mecanismos de 

estímulo, como as bolsas e os auxílios alimentação, vem produzindo na manutenção dos 

alunos, além de mecanismos de estímulos, como a ajuda obtida dos agentes públicos locais. 

Dessa forma, o que parece acontecer é a retenção do aluno, que demora um tempo maior para 

a conclusão do curso. Obviamente que, quanto maior a retenção do aluno no curso, mais 

cresce a probabilidade de abandono. Neste caso, é uma evasão que não pode ser sanada, por 

ocorrer do meio para o fim do curso. Quando perguntado se o fato de menos da metade dos 

alunos da primeira turma ingressante em 2006 ter se formado significava abandono, 

respondeu negativamente. 

Não, não abandonaram. Dos quarenta alunos, talvez dois tenham 
abandonado. Mas não há uma, não quer dizer que estes abandonaram. Eles 
vão se formar, mas vão se formar fora do tempo normal. O que tinha 
acontecido? Hoje, eu estava até fazendo um cálculo, assim por alto, mas eu 
acredito que possa, se a gente considerar ai, muitos alunos estão em estágio, 
em estágio remunerado. Então, o que acontece? Com o programa de bolsas 
que a gente tem na universidade, essas bolsas Pibic, de monitoria, 
principalmente de Graduação. Temos ali a bolsa, essa não é uma bolsa, mas 
é um auxílio moradia, bolsa de informática, bolsa de esporte, essa bolsa de 
iniciação acadêmica, bolsa de extensão. Ai nos temos os projetos do BNB 
que, assim, vários, projetos aprovados no BNB por nossos professores com 
um, dois, três alunos bolsistas nesses projetos. O Pibid também, que tem 
alunos, então com o pessoal que faz estágio remunerado, chega a um número 
de 10% de alunos nossos tendo algum ganho financeiro porque estuda na 
Universidade Federal do Ceará. Então, isso daí, acho que tem, bastante 
significativo. Quando a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis esteve aqui, ele 
falou especificamente com o pessoal da bolsa, bolsa não, auxílio moradia. E 
ai ele viu assim que, contabilizando os 44 presentes na palestra, dos cerca de 
40 presentes, “Quem é que sabe de colegas que ainda tem necessidade?” Ai 
levantaram mais uns 20, dentro desse grupo, que mais 20 pessoas que, no 
total, estávamos precisando aumentar essas bolsas para 60. Ai o critério é 
socioeconômico, não tem nenhum critério meritocrático... (DIR03). 

A retenção dos alunos abarca tanto a concessão direta de bolsas e condições materiais, 

como também uma busca por parcerias que ampliem as possibilidades de os alunos 

manterem-se, durante o curso, participando de projetos ou de estágios. A ampliação de bolsas, 

conforme retratado no formulário do REUNI (2010a), é considerada elemento crucial para a 

manutenção do aluno na universidade e para a elevação da qualidade nas universidades, pois 

estimula o estudante a produzir conhecimento, aumentando o sentimento de identificação com 

a área de atuação do curso. 
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Nós criamos várias modalidades de bolsas que antes não existiam para 
fomentar esse processo de reestruturação do ponto de vista mais acadêmico, 
mais de currículo, para chegar até na disciplina. Então, nos temos hoje o 
programa PET UFC, que é um recorte do PET oficial do MEC, mas com 
uma modificação, uma customização para a própria universidade. O objetivo 
é que todos os cursos da universidade tenham, desde que apresentem projeto. 
Nos fizemos uma reestruturação completa das bolsas de monitoria, que antes 
eram um sistema muito cartorial, quando nos assumimos. Inclusive existiam 
cotas, para aqui, para ali. Nós acabamos com as cotas e submetemos todas as 
bolsas a um pacote só, e as unidades apresentavam projetos, para qualificar 
melhor a ação. Então foram criadas diversas modalidades de monitoria. As 
bolsas de, que antes eram bolsas de assistência, que consistia no pagamento 
de um auxílio para os estudantes pobres, para que pudessem se manter na 
universidade, não tinha contrapartida. Nós invertemos esse processo, e 
agora, elas foram transformadas em bolsas de iniciação acadêmica onde o 
estudante tem que dar uma contrapartida, onde na pior das hipóteses, a 
contrapartida vem no sentido de melhorar o aprendizado, incorporar alguma 
coisa no aprendizado dele, e na melhor das hipóteses, além disso, uma 
contribuição para o curso, enfim, para o local onde ele esta inserido. Sempre 
considerando que a atuação dele vai ser sempre na área, é associada ao curso 
que esta fazendo. Então, se é um aluno de computação, ele vai trabalhar 
ajudando a implantar um software, ou a manter um laboratório, alguma coisa 
desse tipo. Se for, por exemplo, da área de administração, a melhorar os 
processos administrativos dali onde ele ta, a gente procura associar isso 
(AS01).  

A associação das bolsas com atividades acadêmicas pode estimular a identificação do 

aluno com a universidade. Sendo que, além das bolsas de Pós-Graduação voltadas ao 

desenvolvimento de atividades de Graduação, também existem muitas bolsas relacionadas aos 

alunos de Graduação, como as tradicionais de Iniciação Científica e do Programa Especial de 

Treinamento (PET), acrescido da criação de um programa interno visando aumentar a 

quantidade de bolsas. Também se identifica a utilização de alunos bolsistas na Graduação em 

atividades relacionadas ao Ensino Médio, como as relatadas no documento do REUNI 

referentes às licenciaturas, mas também as descritas pelo DIR04, objetivando dotar o aluno de 

ensino básico de melhor base em Matemática. 

[...] estamos fazendo um programa para ensino médio. Em vez da gente 
trabalhar com cota, nos estamos usando o conhecimento dos nossos alunos, 
eles estão preparando os alunos desde o 1º ano do ensino médio da escola 
pública, para vir fazer vestibular aqui junto conosco. Nos vamos ter uma 
reunião terça-feira da próxima semana com os diretores de escolas de ensino 
médio. Justamente para mostrar o Centro e para aproximar mais, ou seja, 
quanto melhor o aluno do ensino médio, melhor o nosso aluno do 
profissional, entendeu? Ou seja, o ensino médio para a gente é fundamental, 
não adianta... não podemos separar, nós temos é que aproximar cada vez 
mais a universidade do ensino médio, e até do ensino fundamental, porque 
hoje eu sou um defensor da matemática, certo? Ou seja, se eu quero ter bons 
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Engenheiros, eu tenho que ter um ensino de matemática, que vai refletir no 
ensino de física, de química. 

Esse tipo de ação leva conhecimentos aos alunos de Ensino Básico, e permite um 

direcionamento na formação para áreas que tenham mais aptidão, impactando a questão 

vocacional e a probabilidade de manutenção no curso. É principalmente uma ação de 

manutenção do aluno que já está na universidade, que cria laços mais estreitos ao se envolver 

em ações de difusão do conhecimento, mesmo que básicos, de seus cursos. No caso da criação 

das bolsas associadas a projetos de extensão, ficam vinculadas a apresentação de projetos. 

Porém, não necessariamente se caracterizam em ações inovadoras, pois precisam, para tal, de 

um viés mais interdisciplinar, com um enfoque mais amplo e institucional. 

Quando se considera as atividades de ensino são provocados pelo REUNI e pela UFC 

VIRTUAL. Porém, no caso da virtualização de atividades docentes, o efeito dar-se-á mais 

adiante, motivo pelo qual é pertinente destacar o impacto das ações já em implementação, e 

daquelas visando modificar o sistema atual. Para identificar sobre que bases estão se operando 

essas mudanças, pode-se recorrer ao Regimento, em seu Título I, que trata do regime 

didático-científico. No capítulo 1, secção I, sobre os cursos de Graduação, destaca-se o artigo 

36, cuja redação determina que “Além de cursos de Graduação plena, poderão, para atender às 

necessidades do mercado de trabalho, ser organizados cursos de curta duração, destinados a 

proporcionar habilitação intermediária de grau superior” (UFC/ REGIMENTO, 2009). 

Em princípio, esse artigo respalda o exposto na dimensão B do REUNI sobre a adoção 

de certificações intermediárias, permitindo itinerários formativos mais flexíveis. No artigo 37 

do Regimento, coloca-se a possibilidade de concessão de certificados para integralizações de 

créditos entre oitenta e cento e vinte, o que equivaleria, em termos de carga-horária, a cerca de 

metade de um curso de duração plena. 

Quanto a carga-horária, o artigo 64 do Regimento coloca o seguinte: “O controle da 

integralização curricular será feito pelo sistema de crédito/hora, correspondendo um crédito a 

16 (dezesseis) horas do total mínimo prefixado para a disciplina em que o aluno seja 

aprovado. (nova redação dada pela Resolução nº 02/ CONSUNI, de 20/05/2005)” (UFC/ 

REGIMENTO, 2009). Com impactos diretos sobre o gerenciamento dos cursos, o aumento 

em uma hora no crédito acadêmico já denota uma preocupação por maior eficiência nas 

atividades da UFC, embora venha com nove anos de atraso, ao que dispõe o artigo 47 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996) 
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No que se refere à dimensão A do REUNI, o grande desafio é o de manter o aluno na 

universidade, de forma que as metas quantitativas sejam cumpridas. Para tanto, destaca-se a 

Resolução CONSUNI nº 19, de 20 de dezembro de 2007, que altera o § 4º do Art. 101 e o 

caput do Art. 107 do Regimento Geral da UFC, ficando com a seguinte redação. 

Art. 1o O § 4o do Art. 101 do Regimento Geral da UFC passará a ter a 
seguinte redação: 

§ 4o O aluno regular que não estiver cursando disciplina, por estar em 
situação de Trancamento Total ou de Matrícula Institucional, deverá, até os 
limites da prescrição prevista no art. 107, renovar, a cada período letivo, seu 
vínculo institucional, sob pena de cancelamento automático do mesmo. 

Art. 2o O Art. 107 do Regimento Geral da UFC passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

Art. 107. Prescreverá em quatro semestres letivos, seguidos ou não, o direito 
ao vínculo institucional por interrupção dos estudos, seja por Trancamento 
Total, seja por Matrícula Institucional ou por Abandono Temporário dos 
mesmos. Ficam ressalvados os casos previstos em lei. 

Um complemento ao artigo 106 do Regimento Gera/l (UFC/REUNI, 2009) estipula 

que “será recusada nova matrícula ao aluno que não concluir o Ciclo Básico no prazo máximo 

de quatro períodos letivos e o curso completo de Graduação, incluindo o Ciclo Básico, no 

prazo máximo fixado, nos anexos deste Regimento, para a integralização do respectivo 

currículo”. As entrevistas revelaram que a modificação na legislação foi uma estratégia para o 

caso de não ser possível manter o aluno na universidade, estabelecendo-se mecanismos que 

permitam definir regras claras para identificar com maior rapidez possível a vacância e se 

providenciar sua ocupação por outro aluno. Além das ações legais, o entrevistado AS02 

ressalta a necessidade de campanhas de valorização da vaga pública. 

O grande desafio do REUNI é a reestruturação, o financiamento foi da 
expansão, obviamente, mas o desafio é da reestruturação e é isso que vai 
garantir a qualidade da universidade, que é uma instituição de natureza 
conservadora, por natureza, ela tem uma natureza conservadora, e que 
precisa ganhar flexibilidade. Nós já fizemos várias alterações de legislação, 
para garantir essa agilidade. Por exemplo, limitamos o número de 
reprovação por frequência dos alunos. Hoje a universidade tem uma norma 
rígida em relação à reprovação por frequência. O estudante reprovado por 
frequência duas vezes na mesma disciplina é convidado a se retirar da 
universidade. No geral, três reprovações por frequência já convida o 
estudante a assinar um termo dizendo que se ele reprovar por frequência uma 
próxima vez, ele ta ciente que ele não tem renovação de matrícula. Porque a 
gente entende que reprovação por frequência não tem motivo para ter, você 
tem até motivo para reprovação por nota, por frequência, até o meio do 
semestre você pode trancar uma disciplina, então, não tem porque você se 
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matricula e abandona como se a vaga pública fosse barata, fosse brincadeira. 
Então, outra coisa é a diminuição do tempo para declarar uma vaga ociosa 
para preenchimento, isso foi alterado. O tempo era longo anteriormente, 
cinco anos, baixou para dois. Depois de dois anos que o estudante tem sua 
matrícula cancelada, a gente declara a vaga dele ociosa para substituição, 
num processo diferenciado. Ou seja, a gente atualmente esta pensando na 
carga horária, do docente, adaptando a Graduação, uma vez que há um 
entendimento hoje que todos os professores devem estar presentes na 
Graduação (AS02). 

O entrevistado AS02 cita a rapidez na identificação e reposição das vagas ociosas 

como exemplo de uma universidade mais ágil e flexível. Esta associação pode ser por causa 

da ligação do cargo do entrevistado com o ensino de Graduação, mas também serve como 

pano de fundo para diversas outras ações, desencadeadas desde o nível da legislação geral da 

universidade até modificações nos procedimentos administrativos das coordenações de curso, 

visando dar maior celeridade aos processos.  

Quanto à flexibilidade nas atividades de ensino, a Dimensão B do REUNI propõe a 

redução da carga horária obrigatória e a inserção de elementos que flexibilizem os itinerários 

formativos. Neste aspecto, destaca-se tanto as propostas do REUNI como a questão da oferta 

de 20% da carga horária dos cursos presenciais na modalidade a distância. Também é 

pertinente analisar o Regimento Geral da Universidade (UFC/REGIMENTO, 2009) no título 

III, que trata do sistema de ensino, especialmente quanto a aproveitamento de créditos. Além 

das normas prescritas, a pretensão de ampliar a mobilidade acadêmica intra e 

interinstitucional, que possibilita aos alunos integralizarem parte do currículo em disciplinas 

ou atividades de outros cursos ou áreas, depende da segurança jurídica de que o aluno terá 

estas atividades incorporadas à carga horária de seu curso. 

Além das regras para alunos transferidos, a UFC modificou o Regimento de forma a 

contemplar o aproveitamento de estudos, permitindo incorporar parte da carga horária que 

seja desempenhada em instituições nacionais e internacionais, os convênios, o que pode ser 

visto no artigo 97 do Regimento Geral (UFC/REGIMENTO, 20009). 

Art. 97. O aproveitamento de estudos será concedido a estudantes da UFC 
que, realizem estudos no Brasil, em instituições de educação superior 
credenciadas pelos sistemas de ensino e em cursos reconhecidos, ou em 
instituições estrangeiras de educação superior reconhecidas, observados os 
seguintes critérios: (nova redação dada pela Resolução no 20/CONSUNI, de 
20/12/2007). 



260 

§ 1o O aproveitamento de estudos não implica, necessariamente, o 
aproveitamento dos pré-requisitos das disciplinas estabelecidas pela UFC. 
(nova redação dada pela Resolução no 20/CONSUNI, de 20/12/2007). 

§ 2o Os estudos a que se referem o caput deste artigo deverão corresponder 
aos planos de estudos ou às orientações prévias constantes no convênio ou 
aprovados na coordenação do curso no qual o estudante estiver matriculado 
na UFC, para as disciplinas ou equivalentes a serem cursadas na(s) 
instituição(ões) de educação superior acima especificadas. (nova redação 
dada pela Resolução no 20/CONSUNI, de 20/12/2007). 

Quanto às normas para o aproveitamento de estudos, permanecem válidas as aplicadas 

no caso da transferência dos alunos. No caso da mobilidade, tem-se ações concretas junto com 

opiniões dos entrevistados. O DIR04 relata a existência de que, no centro, foram criados três 

cursos com entrada única, sendo os dois primeiros anos iguais, favorecendo a manutenção dos 

alunos Bacharelados em Energia. Conforme já destacado, o primeiro ano dos demais cursos 

de Engenharia são idênticos. A criação desses novos cursos no Centro de Tecnologia inseriu-

se na proposta de discussão provocada pelo REUNI, onde os cursos tecnológicos deram lugar 

a discussões de ampliação de vagas e de novas modalidades de cursos. 

Alguns cursos foram criados, outros foram reformulados, porque tinha, 
como é que se diz, “hã vamos criar curso tal, ai depois você vê, esse curso 
não e bem isso, pode ser...”. Houve uma proposta de criação de cursos de 
tecnólogo. Só que não se efetivou. Esse ai passou a ser, foi agregado a outras 
vagas, que foi justamente o curso novo de 120 vagas que nos criamos. 

PESQUISADOR: Um curso que na verdade são 3... 

B: São três cursos! Ai é entrada única e depois vai até.. 

PESQUISADOR: Ele segue a ideia dos Bacharelados Interdisciplinares? 

B: Não, não, nos até … Nos tentamos, mas não conseguimos, certo? Até 
conversei com o Manoel Lucas, que é o diretor. Ele veio aqui, a gente 
conversou, mas não foi possível. Porque aqui, nos vivemos aqui num 
processo democrático. Então, você propõe, coloca, expõe, discute, e tem 
coisas que você consegue e outras não. Então, realmente nos não 
conseguimos colocar isso no bacharelado, mas conseguimos colocar uma 
coisa que a gente queria testar a algum tempo que era a entrada única, certo? 
Eu até defendo o teste, se isso for possível, de todo mundo entrar de forma 
única. Uma entrada só no vestibular. Então, Pernambuco já faz assim, a USP 
faz assim. Então, esta sendo um piloto para a gente. Então, dentro do 
REUNI, a gente aproveitou isso daí e foi um momento muito importante 
(DIR04). 

A modificação nos cursos propostos no formulário do REUNI foi bastante intensa. 

Dos vinte e sete cursos originais, havia dez tecnólogos, dos quais somente três vieram a ser 

implantados. Mesmo outros cursos de bacharelados previstos foram modificados depois de 
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discussões nos conselhos de centro e superiores. Assim como o entrevistado DIR04, o DIR03 

relatou modificações em muitos dos cursos criados, após discussões e pesquisas nos 

Conselhos do Campus terem detectado cursos mais apropriados à região. Essa mudança pode 

ser ilustrada pela discussão a seguir, a partir do quadro da página 27 do formulário do REUNI 

que expunha os cursos a serem criados. 

Desses aí, nos temos quatro cursos. O outro curso que se agrega a esses 
outros quatro, dentro do REUNI, é o curso de Administração Pública, que é 
o Curso de Gestão Pública e Social. Que surgiu porque vem por ai ainda o 
aumento de vagas. Então, houve uma negociação no sentido que, o curso de 
Administração tem seu corpo docente bastante qualificado nessa área da 
Gestão Pública e Social, digo até mais do que na área empresarial. Então, foi 
feita uma negociação. Ao invés de se duplicar as vagas na administração, 
vamos pensar um curso novo, que realmente tem demanda, que foi esse 
curso de Gestão Pública, sem mexer muito no quadro de vagas e tal. Com 
algumas vagas a mais a gente vai conseguir montar um grupo e ai surgiu um 
pouco la no final. Mas ai completa cinco cursos, esses outros dois para 
completar sete eu não vi no relatório, assim... a gente não fala em criar mais 
nenhum curso, apenas se vier algum reforço... Inclusive tem um, eu até pedi 
para tirarem da página. Porque, na verdade, nos chegamos a elencar aqui, de 
vagas contadas, aproximações e cursos. Listamos quatorze cursos. mudou 
muita coisa. Isso daqui foi realmente todo refeito.  

PESQUISADOR: Então, aqui, a Gestão Ambiental não foi implementada? 

D: Gestão ambiental não foi. Design não foi... 

PESQUISADOR: Engenharia Mecânica? 

D: Não foi, de materiais. Nem sistemas de Informação. Isso daqui foi uma 
coisa que... vamos dizer assim, foi daqui para cá, ai… entrou num acordo e, 
entendimento de que, realmente, esses cursos propostos seriam mais 
interessantes, mais viáveis.  

PESQUISADOR: No lugar desses, foram propostos os que você falou.  

D: A gente chegou a propor, a fazer um levantamento, e… Ai categorizando 
tanto pela preferência mas também levando [em conta] os custos de 
implantação, custos de manutenção, certo? e aí fomos cortando. Foi um 
trabalho bem criterioso, os professores de administração que fizeram isso. E 
ai chegou então em três cursos e ai, depois, surgiu o curso de Música. [...] 
Agora, tem isso, é outra história... na área de Ciências Agrárias eu acho que 
tem espaço para ter mais um curso e na Medicina, na área Médica, eu acho 
que teria também na área de Ciência da Saúde teria espaço para criar mais 
um curso. 

Assinale-se que DIR03 e AS02 não souberam relatar de memória as modificações nas 

propostas de cursos do REUNI. Embora seja possível interpretar esse lapso, outra explicação 

plausível é o dinamismo das propostas. A construção do formulário de adesão ao REUNI teve 
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de ser elaborado em um espaço de dois meses, não sendo possível obter uma harmonia entre 

todas as propostas de cursos. 

No lugar dos bacharelados interdisciplinares propostos pelo REUNI, que também 

fornecem dupla certificação e vem sendo testada em outras universidades, a UFC optou por 

uma proposta mais tradicional por meio da criação de entradas comuns para os bacharelados 

em energia, permitindo a flexibilização curricular, porém sem certificação intermediária. 

Segundo o DIR04, se a experiência der certo, pode-se estender o processo de entrada única. 

É importante reproduzir as experiências destes centros, porém sem generalizar para 

outras unidades, pois expressam lógicas diferenciadas. Da mesma forma, quando se expõe a 

opinião dos membros da Administração Superior, tem que se levar em conta que estes fazem 

parte de um dos grupos políticos que atuam na universidade. Embora sejam a coalizão 

dominante, expressam apenas uma das visões sobre as possibilidades de mudança. O mesmo 

ocorre com os gestores das unidades acadêmicas. A seguir, o entrevistado que acompanha a 

implementação do REUNI comenta a questão da mobilidade, outro fator importante na 

formação e estímulo à manutenção do aluno na universidade. 

A universidade tem atuado de forma bastante intensa para oferecer a 
possibilidade de disciplinas livres, por exemplo, um aluno de Engenharia 
poder fazer uma disciplina da Educação, da Sociologia, sei lá, até da 
medicina se for o caso. Oferecer essa possibilidade dele ir em outra unidade 
e voltar. E estamos também atuando, como lhe falei, na parte de mudança de 
curso. Então a gente tem sempre identificado as vagas ociosas e, num 
primeiro momento, essas vagas são oferecidas, ou parte delas, para a 
comunidade interna, para fazer a mudança de curso, e depois para a 
comunidade externa. Há também a mobilidade acadêmica, que é o aluno da 
UFC poder ir para outra instituição federal de ensino superior em outro 
estado, e fazer até um ano lá. É claro que acordando, entre as duas 
coordenações, no plano de estudo, protocolo entre as instituições, mas criar 
essa possibilidade. A gente também tem a questão do duplo diploma, que é o 
aluno fazer parte do curso aqui na UFC e outra parte no exterior. A gente 
tem isso nas engenharias e a gente esta aguardando sair o resultado, hoje, de 
um edital que abre extraoficialmente a gente sabe que a universidade foi 
contemplada com algumas bolsas para alunos aqui irem para a Comunidade 
Européia cursar metade, é, complementar o curso dele la no exterior, lá na 
Europa, e voltar com o diploma tanto brasileiro quanto da Comunidade 
Européia, podendo atuar em qualquer país de lá. Então, são coisas que a 
universidade já ta tendo, e tem buscado incentivar isso daí. Agora, muitas 
vezes, depende de uma ação do governo federal, de estabelecimento de 
acordos internacionais, de editais. Então, uma vez o edital surgindo, a gente 
tá la. Participando como a gente esta fazendo agora (RE01). 
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A possibilidade de cursar disciplinas do curso em outras universidades brasileiras ou 

disciplinas opcionais em outros cursos da universidade propícia a visão geral e a 

diversificação formativa do aluno, favorecendo a flexibilidade curricular. A mobilidade no 

âmbito internacional foi enfatizada pelos entrevistados DIR02 e DIR04, cujas unidades já 

possuem tradição em convênios internacionais, por permitir tanto o aprimoramento 

profissional quanto o intercâmbio cultural. No Labomar, os convênios internacionais são 

comuns não apenas no intercâmbio de aluno, mas em convênios e contratos de pesquisa, além 

de ações que caracterizam extensão, permitindo uma formação integral do aluno. 

[...] isso é importantíssimo, mobilidade… A gente conseguiu, mesmo sem 
ser um curso começado. Em 2008.2, em 2008.1 a gente sediou o maior 
congresso de oceanografia do Brasil, na história. A gente teve 3800 pessoas. 
[...] Com essa sede do congresso, a gente recebeu gente de vários países, e 
um deles foi o pessoal de Porto Rico … e a gente, no mesmo ano, submeteu 
CAPES/FIPCE, sabe o que é CAPES/FIPSE? É um convênio Brasil – 
Estados Unidos em que a Capes e a Fipce, que é a agência do Ministério da 
Educação de lá, manda estudantes de lá para cá. Então, hoje, a gente tem 
quatro estudantes nossos do segundo ano em Porto Rico, Estados Unidos. 
[...] E a gente tem já uma proposta de mobilidade para os outros 11 cursos de 
Oceanografia no Brasil, no próximo ano já ter a mobilidade dos cursos de 
Oceanografia, eu vim agora do Congresso Brasileiro de Oceanografia que foi 
uns três meses passado, no Rio Grande do Sul, e a gente já fechou todos os 
coordenadores de curso já fecharam essa mobilidade, para começar em 2011. 
Então, qualquer aluno dos outros onze cursos podem vir estudar aqui e 
qualquer aluno nosso pode estudar em qualquer um dos cursos, do Rio 
Grande do Sul até o Pará. Certo? Então, isso daí foi excelente. Eu ache que é 
o primeiro curso, desses novos, que já tem gente no exterior. Eles foram 
agora, um mês atrás, estão super satisfeitos e a gente vai mandar mais seis. A 
gente vai mandar mais seis em 2011, só que dos seis, a gente vai mandar três 
logo das Ciências Ambientais, vão estar no terceiro semestre. No segundo 
ano. E três da Oceanografia, que vão estar no quarto ano. E eu acabei de vir 
da China, também lá eu fechei…, é possível mobilidade acadêmica. Lá é 
complicado porque é mais caro ir para a China, passar mais tempo lá. Mas 
na modalidade de um semestre. A gente recebeu aqui o pessoal da 
Universidade de Yokorama, no Japão, também estão pensando em 
mobilidade de projetos de pesquisa em conjunto. Então, essa parte de 
mobilidade interna e no exterior, excelente. [...] E é um dos melhores lugares 
que eu já tive, porque eu sei que ele tem um dos maiores estaleiros do 
mundo, e a Universidade tem 'intercâmbio direto com esse estaleiro, com 
capacidade para os maiores navios cargueiro do mundo, e é importantíssimo 
a gente ter aluno lá. Principalmente porque a gente vai ter aluno de 
Engenharia Naval, porque o aluno de Engenharia Naval, a partir do terceiro 
semestre, já terá passado um mês, dois meses, no maior estaleiro do mundo. 

Tem uma estratégia da Universidade para evitar evasão, a mobilidade ajuda 
muito, porque o aluno que vai e outros cursos, em outros estados, ele já 
valoriza mais o curso. E se for feito no começo do curso, no terceiro 
semestre, por exemplo, isso ai já ajuda o aluno a não sair. Porque a maior 
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evasão é no primeiro ano. Geralmente é gente que precisa trabalhar, que 
passa necessidade e viu que não dá e acaba arranjando um emprego e ai vai 
abandonando aos poucos, fazendo menos cadeiras (DIR02). 

O relato coloca um cenário de receptividade para esse tipo de intercâmbio, que, por ser 

bidirecional, beneficia tanto os discentes que têm a oportunidade de cursar um período no 

Exterior, quanto o curso ao receber alunos de diversos lugares. O DIR04 também fala de um 

intenso intercâmbio internacional, tanto na Graduação quanto na Pós-Graduação, conforme o 

mencionado. 

No que se refere às mudanças nos cursos, há de se considerar os limites impostos pelas 

diretrizes curriculares nacionais para a flexibilização, além dos interesses das associações 

profissionais e outras instituições, o que justifica que as medidas adotadas pela universidade 

se concentram na integração e desenvolvimento de ações complementares. A modificação do 

conteúdo de cada curso tem lógica e regulamentação próprias que impedem a imposição de 

soluções homogêneas, oriundas das instâncias superiores; fundamento que se sustenta nas 

próprias diretrizes curriculares, organizadas por áreas de conhecimento. O entrevistado AS01 

salienta a necessidade da reforma curricular vir da base. 

A Pró-Reitoria de Graduação está seguindo uma lógica de que você não faz 
nenhuma modificação importante na universidade se não tem uma 
motivação. Então, o que nos estamos fazendo? Nos estamos estruturando 
editais, as pessoas, os cursos apresentam as suas propostas de melhoria de 
seu projeto, ou das suas práticas pedagógicas. Mediante a apresentação de 
um projeto, pra isso a universidade apresenta como contrapartida recurso 
financeiro, para a aquisição de equipamentos e de tudo que é preciso para 
esse projeto e, fundamentalmente, de bolsas …, para estudantes, nunca para 
professor (AS01).  

O discurso da Administração Superior na universidade é de que os projetos têm que 

ser integrados em uma proposta única de universidade, porém respeitando-se sua diversidade, 

o que é confirmado por diretores de unidades ao modificar-se a matriz de cursos a serem 

criados com o REUNI. Detecta-se uma participação ativa da administração superior, não tanto 

pela força hierárquica, mas pelo controle que possui das ações institucionais, como é o caso 

da definição de que programas receberão mais recursos e dos requisitos que precisam atender. 

Percebe-se que a mudança ao nível de curso e de unidade acadêmica reproduz a lógica 

da implantação; ou seja, as unidades tradicionais apresentam-se mais reticentes em modificar 

sua estrutura acadêmico/curricular, enquanto as novas unidades, por terem sido criadas em 

outra lógica, estão assimilando melhor a ideia de incorporar inovações no processo de 
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ensino/aprendizagem. Essa assimilação do novo é associada tanto à incorporação de um 

grande contingente de docentes e servidores novos, como à criação das unidades. 

E o que a gente percebe hoje, é que há, apesar de ainda se observar uma 
reação muito grande com relação à mudança na Graduação, já há uma 
compreensão da importância disso. E a universidade brasileira, e a nossa não 
é diferente, ela renovou bastante seus quadros. Nos saímos de um patamar de 
1200 professores em 2007, e vamos fechar esse ano com 2000 professores. 
Se você considerar que dos 1200 de 2007, cerca de 250 a 300 aposentaram, 
então hoje nos devemos ter cerca de 50% de professores novos, 50% de 
professores antigos na universidade. Então, esse quadro exige uma ação 
rápida no sentido de fazer um planejamento para que a gente não tenha ai um 
desvio de rumo por falta de um planejamento que oriente ai essas pessoas, 
sobretudo esses mais jovens (AS01). 

Mesmo em unidades onde predomina a organização tradicional, a renovação do 

quadro docente e implementação das normas estabelecidas nos Regimentos e Estatutos criam 

as condições para que mesmo os cursos mais tradicionais implementem ações de renovação. 

Quando criamos os Campi do Interior, uma das particularidades que foi 
notada é que já começaram com atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Em Fortaleza é difícil ter extensão, na magnitude do que poderia ter. Por 
que? Porque o sistema nos obriga a sala de aula, ao ensino, a prioridade é o 
ensino, ta certo? A maior carga horária é para ensino. O sistema também nos 
leva para a pesquisa porque você..., para você se estabelecer como cientista 
tem que fazer a pesquisa, tem que publicar e tem todas as regras. Pós-
Graduação também! Mas o sistema não tem, digamos, uma obrigação para 
extensão. Então, em Fortaleza, faz extensão quem já tem uma tradição, quem 
é o abnegado, aquele que compreende mais a relação entre o conhecimento e 
a … No interior não, a gente já nasce com a extensão na origem. Ai eu diria 
também, do mesmo jeito, a forma como o curso se organiza, a forma como a 
relação se dá entre os professores para os novos cursos, ela é nova, aí já tem 
renovação (AS04). 

Os Campi do Interior foram criados antes do REUNI, mas só a partir dele puderam se 

consolidar. O próprio respondente AS04 ressalta que as obras ainda estão em andamento, 

sendo que no Campus de Quixadá ainda nem iniciaram. O REUNI forneceu os meios 

materiais para consolidar a expansão para o Interior e a reestruturação da Universidade como 

um todo; porém, as principais modificações, em termos estruturais, foram a criação das novas 

unidades sem os departamentos, que inseriu um novo critério de agrupamento das atividades. 

Outra discussão pertinente aos sistemas de atividade é a inserção de uma nova 

modalidade de ensino que visa integrar-se aos cursos tradicionais, podem também ofertá-los 
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no modo semipresencial para um público localizado no Interior do Estado. O entrevistado 

AS02 afirmou que os cursos semipresenciais possuem correspondência com os presenciais. 

os cursos de licenciatura, todos tem correspondências em presenciais, os seis 
cursos de licenciaturas. Desses oito cursos, só um não tem correspondência 
estrita, que é o curso de Administração com ênfase em Administração 
Pública. Porque o curso de Administração tem também o presencial que 
inclusive foi muito bem avaliado, nota máxima na última avaliação nacional. 
Mas, com a sua pergunta da para responder o seguinte: são cursos não 
oferecidos em Fortaleza, isso é o diferencial. Porque a UFC, tendo esses 
cursos presenciais, ele tem esses cursos semipresenciais? Porque os 
semipresenciais também têm outra característica, que é o de serem 
oferecidos em polos nos municípios do interior do Estado. Nos estamos 
presentes em 28 polos, ou seja, em 28 municípios no interior do Estado do 
Ceará e, fundamentalmente, existe uma política até agora em vigência, que é 
priorizar a oferta de licenciaturas, uma vez que os cursos de licenciatura 
estariam suprindo uma demanda histórica de formação de professores que 
não tem uma primeira licenciatura ou tem uma 1ª licenciatura que não é 
específica da área de ensino. A partir da criação do Instituto UFC Virtual 
como unidade acadêmica, a gente acredita que vai haver, de fato, um suporte 
maior, tanto do ponto de vista gerencial quanto do ponto de vista acadêmico, 
uma vez que a UFC Virtual, como unidade acadêmica, esta recebendo 
professores e técnico administrativos exclusivos para compor seu quadro 
(AS02). 

Porém, identificam-se diferenças entre os projetos pedagógicos, pois no caso do 

ensino semipresencial, os cursos precisam ser pactuados com outras IES por meio do sistema 

UAB. No caso da lotação do professor, foram alocados no próprio instituto. Isto se deve à 

necessidade de ter docentes relacionados aos cursos semipresenciais dando suporte aos cursos 

e não meramente assumindo carga horária. 

Nossa prioridade na criação do Instituto UFC Virtual como unidade 
acadêmica não é a oferta de cursos a distância, ou, pelo menos, a oferta de 
cursos a distância divide a prioridade com o suporte aos cursos presenciais. 
Hoje, por exemplo, se não houvesse mais cursos a distância, ele teria a 
mesma necessidade de existência, porque entendemos que estas tecnologias, 
elas estão cada vez mais se complexificando, e o suporte é necessário. Nos 
não teríamos como atender a demanda por professores de áreas específicas 
se a gente dividisse esses professores nas unidades. Se eu pulverizo, 
mandando para os departamentos da universidade, como nos temos mais de 
80 departamentos, nos não temos nem um professor por departamento Então, 
qual o sentido, por exemplo, de eu lotar um professor de matemática, dar 
uma vaga da educação a distância e colocar no departamento de matemática, 
se o curso de matemática que vai ser ofertado precisa de vários professores? 
Que diferença ele faria? Não faria diferença, então o melhor é você definir as 
áreas de atuação desse professor para avaliação de educação a distância, 
acompanhamento, suporte tecnológico, planejamento, comunicação, [...]. 
Lota os 50 professores nesses setores de estudo que servem para todo 
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mundo, em vez de pulverizar. Então, a nossa opção, ela é uma opção muito 
segura, de que nos estamos fazendo a opção certa, lotando todos os 
professores em setores de estudo que dizem respeito a todo mundo.  

PESQUISADOR: então esse professor que está sendo lotado no Instituto 
UFC Virtual, a função dele não é responder pelo curso? É agir como um 
facilitador entre a oferta do curso e o departamento de origem? Ele está aqui 
para pensar o curso de forma virtual? 

PR: Isso,... ou, no máximo, ele é o responsável pelo curso..., como as outras 
unidades, se o curso ofertado for um curso da UFC Virtual, como é o curso 
de Sistemas e mídias digitais, que é um curso presencial, os professores são 
todos da UFC Virtual. Ai, ele funciona como qualquer outra unidade. Mas 
quando se definiu o setor de estudo para concurso, o setor de estudo é..., vou 
dar um exemplo, comunicação, é um setor de estudo? É. Comunicação, … 
design gráfico, design gráfico interessa a quem? A todos, a todas as 
unidades, de português a matemática, a medicina, a direito interessa. Se você 
quer ofertar, interessa a todo mundo. Então, esse grupo, formado hoje pela 
UFC, ele terá responsabilidade de facilitar, de ser o mediador dessas 
tecnologias […] (AS02). 

O diretor do instituto UFV VIRTUAL confirmou essa lógica e explicou de forma mais 

detalhada como o processo ocorre.  

Não temos nenhum concurso específico para nenhuma das áreas. Fazemos 
concursos com as funcionalidades do Instituto. Então os professores que 
entram aqui são os professores para comunicação, professores para 
avaliação, professores para gestão, professores para computação, … A gente 
usa com as funcionalidades do Instituto. Então o professor entra para o 
Instituto, para as funcionalidades do Instituto. A carga [horária] dele dá em 
outros departamentos. Ele da em outros departamentos. Tenho quatro dentro 
da computação, tenho mais quatro dentro da educação 

PESQUISADOR: Então, o departamento, ele continua fazendo alocação de 
professores para a disciplina? 

MP: Para a disciplina? Sim, mas é para os cursos deles. Em outros cursos, os 
de Graduação, eles vão dar aula na graduação presencial de outros 
departamentos, vão ajudar na Pós ou na Graduação. 

PESQUISADOR: E a seleção dos professores para o ensino a Distância? 

MP: São feitos aqui, é todo feito aqui. Com esse último concurso, foi todo 
voltado para o Sistemas e Mídias, para nossa Graduação, porque precisava 
de professores para nossa Graduação. Então, foi todo voltado para ele, todo o 
concurso foi voltado para o Sistemas e Mídias. Então ele vai dar aula no 
nosso próprio curso. O professor vai ser usado no instituto e no curso. No 
Instituto e curso, como todos os outros. Instituto e curso de computação, 
Instituto e curso de comunicação, Instituto e curso de educação, certo? A 
gente ta fazendo assim. 

Nesta situação, o professor que é selecionado por demanda do Instituto desempenha 

sua carga horária de sala de aula presencial no departamento, ou unidade, a qual está 
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conectada sua área de formação. Como ressalta o entrevistado AS02, sua lotação no instituto 

está mais ligada a funções técnicas. O processo de conciliação entre as modalidades, 

reproduz-se durante a entrevista da coordenadora de um dos cursos semipresenciais. Embora 

o projeto do curso tenha passado por todas as instâncias da universidade, ele não teve 

correspondência com o curso presencial já ofertado, pois o projeto piloto foi um curso 

nacional. 

Essas discussões, primeiro foram em locais do Brasil. Cada Universidade 
convidava, e ai, a partir daí se formou um grupo de trabalho. Esse grupo era 
sempre chamado, e fazia a convocação e as entidades mandavam esses 
representantes. E depois que o projeto estava todo pronto, cada universidade 
deveria submeter esse projeto a sua universidade, naturalmente a sua 
faculdade. Entrava em um debate interno, para fazer, digamos assim, colocar 
conteúdos que tivessem a cara da universidade. Nós trouxemos isso para 
discussão aqui no departamento e, inicialmente, a gente deu a notícia. Na 
época, as pessoas muito céticas, até porque não havia a prática, então, dentro 
da universidade como um todo. De todas elas, houve esse questionamento: 
Isso é para ficar? Isso não é um processo eleitoreiro? Isso não é só para 
resolver a situação do Banco do Brasil? Isso vai passar? Como é que os 
professores vão estar envolvidos se não tem nenhuma normativa interna que 
proteja o professor? Ele vai estar por fora? Então, o MEC acenou com a 
possibilidade de oferecer bolsas. Então cada professor dava sua carga horária 
normal, como professor efetivo ou professor 20 horas e como 
complementação, numa carga horária adicional, ele teria direito a uma bolsa. 
Então, essa bolsa é do MEC, não é da universidade. Uma bolsa oferecida 
pelo MEC, com uma portaria orientando como seriam essas bolsas. Então 
nos trouxemos o projeto aqui para o departamento de administração da 
FEAAC. O Projeto foi levantado, foi discutido. Nos lançamos, na época, o 
professor Augusto pediu para que os professores fizessem um cadastro. 
Porque uma das prerrogativas, também, era que, para ser professor 
conteudista, ou seja, titular da disciplina, ele teria que fazer o curso de 
formação de tutores, com todas as ferramentas e metodologias do EAD. 
Então, aqueles professores que espontaneamente quiseram se cadastraram, e 
fizeram esse curso. Esse primeiro curso de formação de tutores, que foi dado 
inclusive pela UFC Virtual (ACA05). 

Grande parte da normatização do curso era feita por um fórum nacional de 

coordenadores, que discutiram um projeto único para todo o País. No caso do Departamento 

de Administração da Universidade, não havia equivalência entre os cursos, sendo que os 

professores deveriam pertencer ao departamento, embora não pudessem utilizar-se de carga 

horária para o curso. Os que atuavam como conteudistas recebiam uma bolsa. 

A outra recomendação é que os docentes conteudistas, aquele responsável 
pela orientação, pela criação das disciplinas, pela elaboração dos conteúdos, 
fosse professor efetivo da universidade. Houve um projeto mestre, que foi 
conversado e discutido entre essas universidades. Surgiu um fórum nacional, 
que é o Fórum dos Coordenadores do projeto piloto. Esse fórum tem 
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encontros semestrais, tinha encontros semestrais. E tudo que acontecia, 
como era extremamente novo para praticamente todas as universidades, 
então tudo foi discutido passo-a-passo, com debates, com grupos de trabalho. 
Formação de equipes para discutir conteúdos, para discutir processo de 
avaliação, para discutir a questão de carga-horária, para discutir n situações e 
variáveis que estão envolvidas na gestão de um curso. Diga-se, de 
Graduação (ACA05). 

No caso dos trâmites e da operacionalização do curso, a descrição fornecida pela 

entrevistada ACA05 no diálogo abaixo é autoexplicativa, cujos trechos ressaltam a 

dificuldade de não ter ainda procedimentos e estruturas formalizados. Só recentemente o 

Instituto UFC VIRTUAL foi criado, mas percebe-se que a participação dos professores das 

demais unidades da UFC ainda precisa de maior amadurecimento. 

O curso foi aprovado no Departamento de Administração, entretanto, hoje, 
nos não temos ainda o... O Instituto UFC Virtual esta construindo ainda um 
prédio, onde lá vai funcionar todo o Ensino a Distância, mas hoje, a gente, 
até o ano passado não tinha nenhuma sala aqui. Toda secretaria acadêmica, 
ela é uma secretaria acadêmica centrada na UFC Virtual, no Pici. E de lá 
demandam as ações. Todos os procedimentos para todos os cursos. O ano 
passado, por conta da reivindicação de todos os coordenadores, surgiu uma 
luz de se colocar um ponto de apoio em cada departamento. Ai, isso esta 
esbarrando em algumas dificuldades, de sala, de espaço físico, de 
compreensão dos diretores, dos chefes de departamento de dar esse lugar 
para funcionar a UFC Virtual. Aqui a gente teve a aquiescência do chefe de 
departamento e hoje a gente tem uma sala, onde funciona um ponto de apoio. 
Mas toda a gestão acadêmica da UFC Virtual é centrada na UFC Virtual. 

PESQUISADOR: Mas o vínculo didático, pedagógico, por exemplo, o 
departamento, professor, a coordenação deveria ser... 

C: Deveria, mas não é ainda, não é oficialmente. Porque só o ano passado a 
gente teve, por exemplo, a nossa portaria de coordenador reconhecida e 
publicada no Diário Oficial da União. Então, internamente, na UFC, esse 
assunto não era um assunto oficializado. Institucionalmente. Ele era oficioso, 
não era oficial, porque a gente não tinha um documento formal. 

PESQUISADOR: Para demandas simples a Sra. Tem que se deslocar... 

C:Tudo, tudo para a UFC Virtual. As reuniões são na UFC Virtual. A 
secretaria acadêmica é na UFC Virtual, tudo na UFC Virtual. Agora, do ano 
passado para cá, é que a gente teve um ponto de apoio. 

PESQUISADOR: Que funções cada departamento, assim, cada unidade 
assume. Ou seja, o Departamento de Administração tem que assumir as 
didático-pedagógicas, de coordenação, de secretaria acadêmica, e a 
infraestrutura tecnológica, o Instituto UFC Virtual provê o ambiente... 

C: É, mais só que hoje não é assim. 

PESQUISADOR:Mas e o coordenador do Curso de Administração? 

C: Assim, o coordenador do curso é que com o esforço dele, pessoal, chama 
os professores, pede aos professores, faz o contato. Os conteudistas, por sua 
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vez, é que vão buscar os tutores da sua disciplina. Mas assim, todo o esforço 
de procedimentos administrativos começa com a postura do coordenador do 
curso que vai atrás, que conversa, que convence o colega, que mostra da 
importância desse... É um processo que depende também de uma questão 
cultural, que é da organização e da disciplina. Tanto por parte do conteudista 
quanto por parte do aluno. Que no começo acho que se pensava assim:”Oba, 
eu começo, faço de qualquer jeito e passo rápido”. Quando, na verdade, o 
curso a distância, ele é muito rigoroso, porque ele depende de organização e 
de disciplina. Se você perder um fórum, se você perder um prazo, se você 
perder uma atividade. Então, o curso a distância requer muita disciplina para 
que as pessoas possam tocá-lo. Quando os professores começavam a ver que 
eles tinham que acompanhar, que eles tinham que entrar nos fóruns, que 
tinha que ter um horário certo para conversar a distância, que não é qualquer 
hora, que tem que dar retorno ao aluno, tem que dar feedback, então alguns 
foram, começaram a dizer: “hã, pois não é bem assim, não é tão simples”. 
Tem uma complexidade que precisa de domínio. Então, a gente sentiu que as 
pessoas, aos poucos, iam começando a dominar essa, vamos dizer, essa nova 
modalidade de ensino e as ferramentas também.  

PESQUISADOR: Aos poucos os professores foram aderindo? Mas você tem 
uma questão que vai voltar para a esfera do departamento, que esse curso 
tem que estar lotado no Departamento de Administração. 

C: É, aí isso vai depender de uma posição do Consuni. Nos acreditamos que, 
futuramente, a partir da consolidação da própria UFC Virtual, porque ela já 
foi institucionalizada. Ela também não era criada como uma unidade. Não 
tinha, isso também é novo. O ano passado foi criada oficialmente. Então, eu 
acredito que, como é novo, e como ele esta a galope, ele esta correndo rápido 
demais, acho que daqui a um, no máximo dois anos, toda essa compreensão 
da necessidade de envolvimento com os cursos presenciais, com o 
departamento vai vir quase como uma consequência (ACA05). 

A ACA05 relatou que aos poucos os professores estão se inserindo, conforme a 

compreensão da ferramenta amadureça. No caso da Coordenação do curso, ressaltou a 

questão da iniciativa pessoal, pois no primeiro momento, em que não havia uma normatização 

de processos, a adesão e a obtenção de condições para funcionamento do curso dependiam da 

persistência, compromisso e capacidade de relacionamentos interpessoais. 

A administração superior continua exercendo o controle devido ao orçamento 

centralizado. Mesmo com a proposta de descentralização orçamentária, não se aplica aos 

recursos já vinculados, como é o caso do custeio da universidade e dos salários. Embora as 

vinculações também engessem a administração superior, as dificuldades tornam-se mais 

evidentes quando surgem programas, como o do ensino semipresencial, cujos suprimentos 

não estão vinculados ao orçamento da universidade. O entrevistado ACA04 ressaltou a 

mudança que foi a transformação em unidade acadêmica, não apenas na conquista de um 
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reconhecimento institucional mas inclusive melhoria na obtenção de condições operacionais, 

como destacado pela entrevistada ACA05. 

Que modificações na realização das ações a transformação em Unidade 
Acadêmica trará? Bom, nos ainda estamos nesse processo, estamos 
descobrindo no dia-a-dia, a concretização dessa questão da 
institucionalização. Só para você ter uma ideia, antigamente, até para a gente 
ter uma limpeza de nossas instalações era uma dificuldade, porque o 
Instituto, mesmo já sendo instituto desde 2003, ainda tinha uma certa 
dificuldade de alguns serviços dentro da universidade por conta de não ter 
uma visibilidade, uma formalização maior dentro da estrutura da 
universidade. Como Unidade Acadêmica nos já temos outro patamar [...] de 
representatividade dentro da universidade, de institucionalização. Nos 
podemos, a partir de agora, desenvolver cursos, implementar outros cursos, 
então, como unidade, nos já temos esse perfil. Nos estamos diante das 
grandes decisões da universidade, nos temos uma representação dentro do 
conselho universitário, então todas as grandes decisões da universidade 
também passam a ser discutidas com a representatividade do Instituto 
(ACA04). 

Além das modificações nas atividades de ensino, identificam-se mudanças nas 

atividades de pesquisa e extensão, porém de forma ainda incipiente quando se trata de ações 

integradas com possibilidade de caracterizar a estrutura da universidade como mais inovadora 

e flexível. 

Quanto ao sistema de pesquisa, a inovação na estrutura ocorre com a criação de um 

órgão para responder pelas responsabilidades institucionais de patente e proteção de 

tecnologia, funções que estão dispersas na universidade e muitas vezes são assumidas pelos 

docentes. A implementação física do NAPITT se dá como uma coordenação ligada a Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Pode-se considerar uma inovação porque se trata de 

um órgão alocado em determinada posição na universidade, mas que interage com outros 

setores nos diversos níveis. Diverge de outras universidades, onde se situa em uma posição 

hierárquica superior, como, por exemplo, um órgão ligado à Reitoria. No caso da UFC, seu 

posicionamento pode ser associado à percepção de que suas funções são mais de assessoria ao 

professor pesquisador e de resguardo dos direitos de propriedade intelectual da universidade. 

Questionou-se o entrevistado AS03 sobre o significado da resolução que cria o Napitt 

para a institucionalização de uma política universitária. Seu argumento foi no sentido de que 

existe uma mudança de mentalidade quanto à proteção intelectual na universidade, diferente 

do período anterior em que era dominante a ideia de que o conhecimento produzido em uma 

universidade pública não poderia ser repassado para empresas. Neste processo, destacou a 
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necessidade de adequar a legislação para acompanhar a mudança de mentalidade. Atualmente, 

as exigências são de que os trabalhos acadêmicos sejam publicizados, porém, quando envolve 

a possibilidade de patente, faz-se necessário que se aguarde os trâmites de patenteamento:  

[...] a gente quer ver se muda a legislação, até com a questão de proteção de 
professores e estudantes, é que determinados processos que o estudante 
começa, ele já imagina naquele processo um objetivo não de uma 
publicação, mas com o objetivo de uma patente. Então, desde o início, o 
processo conste…, não como está acontecendo hoje, a gente começa a fazer 
uma pesquisa, um trabalho, “puxa, isso vai dar uma patente”, essa coisa é um 
processo que eu acho que pode patentear. Então, o que a gente espera, com 
essa divulgação, muitos dos trabalhos, no seu início, ele já venham 
protegidos dessa maneira. Que é uma garantia para o professor e para o 
estudante, porque esse número, como é um número ainda relativamente 
pequeno, é fácil de se controlar e, as relações são muito mais simples, mas 
quando esse processo começa a ter um aumento significativo, você tem que 
normatizar porque ai você tem pessoas de toda natureza, você pode ter um 
vazamento, e ai podem ocorrer problemas que a gente quer evitar. E ai, o que 
nos devemos fazer esse semestre é assim, passou a resolução de inovação e 
agora vamos ter algumas mudanças na Pós-Graduação, na resolução dos 
cursos de Pós-Graduação, e esse é um dos que vai entrar. Vai ser o processo, 
não só da defesa, mas do processo de pesquisa como um todo (AS03). 

A mesma concepção de que a patente não restringe a publicização ─ apenas retarda a 

divulgação ─ é compartilhada pelo entrevistado ACA02. Porém, a regulação desse processo 

ainda é muito incipiente, pois como o próprio entrevistado AS02 mencionou, apesar de criado 

em 2004, o núcleo só começou a ser estruturado em 2009, e teve a resolução que o 

regulamenta aprovada em abril de 2010. No atual momento, desenvolve assessoria aos 

pesquisadores que procuram o núcleo, porém sem uma sistematização ou regulamentação por 

parte da universidade. Exatamente por ainda ser incipiente, não é possível detalhar atividades 

relacionadas ao núcleo de inovação. Por ser uma atividade descentralizada, depende ainda da 

iniciativa dos pesquisadores em procurar assessoramento do Napitt, caso percebam a 

possibilidade de patenteamento. 

Um aspecto a ser destacado é a concepção de que o Napitt deve funcionar sem utilizar 

recursos, materiais e humanos, da universidade de forma permanente. A concepção de utilizar 

recursos externos, mediante editais, projetos e royalties. 

Em abril desse ano, pegando legislação de várias instituições, olhando a 
estrutura da UFC, nos passamos a resolução que institucionalizou, na 
universidade, a criação do Núcleo, como estrutura de forma que qualquer 
pesquisa hoje tem que passar. Bom, até o momento isso foi no final de abril 
e agora nos vamos para uma nova fase. Por que? Uma vez criado, qual é o 
nosso receio, é você anunciar para a comunidade, depois ter uma procura 
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muito grande e você não ter uma capacidade para atender essa comunidade. 
[...] os recursos da universidade são recursos fundamentalmente que vão para 
a Graduação. E tá correto, porque são recursos do MEC, Sesu, a fonte é 
Sesu, né isso? Então toda a outra área de pesquisa e de inovação, ela tem de 
se solidificar na universidade, se estruturar, com recursos externos da 
universidade. Ai nos temos que procurar, ou o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, através do CNPq, CAPES também, mas CAPES nem tanto, 
porque CAPES é mais focado na Pós-Graduação, nos cursos. E as fundações 
estaduais, a fundação estadual, ela, no momento, quer dizer, ela estava 
procurando exatamente dar o incentivo aos núcleos das universidades no 
Estado do Ceará e nos recebemos, quer dizer, hã uns meses atrás, um 
recurso. E agora, estamos estruturando, do ponto de vista físico. É, colocar 
móveis, divisórias, essas coisas aí... e bolsistas. Por que? Porque um núcleo 
de inovação tecnológica, por incrível que pareça, ele depende muito de uma 
coisa chamada advogado, não do cientista. Porque todos os processos que 
você vai fazer relativo à patente te que ser embasados em, na questão legal, 
uma série de requisitos que são extremamente, diria assim, delicados, de que, 
nós cientistas, não temos, somos bastante informais. E nessa questão que 
envolve patente é uma questão que envolve negócios, e ai a gente tem que se 
ajustar as leis, no que diz respeito ao funcionalismo público e as eis de 
mercado que tem a ver com as empresas que tem interesse nas patentes. 
Então você tem que andar nesses dois trilhos com muito cuidado. No 
momento, nos estamos agora terminando de estruturar, esta faltando alguma 
coisa, com esse auxílio, porque é um auxílio externo da universidade e a 
gente espera que agora, e agosto, até o final de agosto, a gente anuncie, 
porque agora nos estamos estruturados. Nos temos uma professora que é a 
responsável. Nos temos dois bolsistas da Funcap que são advogados e mais 
uma outra bolsista que é ligada com a questão de divulgação [AS03]. 

A entrevistada NIT01 discorre sobre o acompanhamento de patentes e assessoria legal 

como a função mais relevante no momento, e destaca a importância de uma boa assessoria 

jurídica. 

Acompanhamento de pedido de patente, fazemos todo o acompanhamento. 
A ajudamos o docente a preparar toda a documentação. Não só a patente, 
mas todos os documentos, os formulários. Nos vamos até o INPI, nos 
fazemos o depósito para ele, nos arcamos com as despesas. O jurídico faz 
contrato de transferência de tecnologia, licenciamento, parceria, contrato de 
parceria... Nos estamos aptos a fazer tudo, a gente faz tudo aqui. É claro, 
respeitando os trâmites burocráticos de uma instituição federal. Então, hã 
coisas que nos fazemos no Núcleo, que passa pelo jurídico do Núcleo, que 
trabalha junto com o procurador geral, que é quem dá a olhada final para que 
o reitor possa assinar. Mas nos não temos nenhum empecilho, nenhum 
problema, nem por parte de procuradoria, nem de Reitor, nem de Pró-
Reitoria, nada que nos impeça a exercer todas essas atividades. E nos temos 
feito isso com muita tranquilidade, não temos tido problemas que não 
possamos resolvê-los. 

Outro aspecto a ser destacado na fala dos entrevistados é a pretensão de desenvolver 

ações de pesquisa e de extensão. A impossibilidade de se obter uma patente não significa que 
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não possa haver transferência de tecnologia. Porém, o fato de sua estrutura ainda estar em fase 

embrionária ainda não permite identificar um impacto mais intenso resultante das ações do 

Napitt. Algumas considerações podem ser feitas na parte da estrutura, porém não se percebe 

uma contribuição para o desenvolvimento atual das atividades de Pesquisa e Extensão em 

uma estrutura da universidade mais flexível e inovadora na universidade. 

Identifica-se um desbalanceamento em prol das ações provocadas pelas outras duas 

experiências, bem como os efeitos são melhor percebidos na função ensino. No caso da 

Extensão, as ações ganham volume, porém derivadas do REUNI e sem a caracterização de 

qualquer modificação em relação à forma de execução tradicional. 

Quanto às alterações no sistema administrativo da universidade, destacaram-se as 

seguintes mudanças: 

a)  Sistema de informação, com a modificação do Sistema Administrativo e 

Acadêmico, além da transformação do Núcleo de Processamento de Dados (NPD) em 

Secretaria de Tecnologia da Informação. 

b) Criação de novos setores nas Pró-Reitorias de forma a incrementar a capacidade de 

suporte. 

c)  Modificação das estruturas as administrativas nas unidades acadêmicas. 

d) Estruturação do instituto UFC VIRTUAL com núcleos orientados tanto para o 

suporte dos cursos quanto para as atividades de virtualização da universidade. 

Nesta esfera, as questões de inovação e flexibilidade ainda não se desenvolveram nas 

funções técnicas que apoiam as atividades-fins, sendo que órgãos como a Coordenadoria de 

Projetos e Obras e a Prefeitura Universitária terminam por acumular uma quantidade maior de 

serviços que exigem o aumento de capacidade, porém sem modificações na lógica de 

funcionamento e com atraso em relação às mudanças nas atividades acadêmicas. Segundo o 

entrevistado AS04, as obras do Campus do Cariri já estão em ritmo avançado, porém as do 

Campus de Sobral ainda estão por concluir, e em Quixadá estão por começar. Os 

entrevistados AS02 e ACA03 informaram que o ICA ainda encontra-se disperso, aguardando 

a construção do prédio, mesma informação do diretor do Instituto UFC VIRTUAL sobre o 

prédio que abrigará as atividades da unidade. Ou seja, as ações acadêmicas já estão se 

desenvolvendo sobre uma estrutura física e base de apoio ainda não modernizada. Sobre o 
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descompasso entre as mudanças em processo, o entrevistado AS04 reconhece que a estrutura 

atual vem sendo utilizada no limite de sua capacidade. 

Dentro disso que está dado, o que você prioriza? Como o reitor fez, vamos 
priorizar a recuperação da infraestrutura física de sala de aula e a construção 
de novas. Então passamos a construir vários blocos didáticos porque havia 
necessidade. Mas foi dentro do orçamento de investimento que ele trouxe 
para essa ação, que é uma ação primeira. Senão nos não conseguiríamos 
continuar funcionando. 

No caso do pessoal técnico, as carências na estrutura fazem com que sejam alocados 

em órgãos já existentes para possibilitar a infraestrutura mínima para suportar as ações 

acadêmicas. O cronograma de obras impacta diretamente as ações acadêmicas, porém, não 

representam, por si, qualquer modificação estrutural. Qualquer desmembramento que possa 

haver ocorre mais por problemas de capacidade de trabalho. Essa lógica pode ser utilizada em 

situação como a criação de novas coordenações em nível de Pró-Reitoria de Graduação. 

A utilização de Comissões e Seminários indica que a universidade ainda está 

discutindo grande parte das políticas a serem implementadas, sendo o corpo técnico alocado 

em funções já existentes. 

Algumas modificações e atividades administrativas podem sugerir mudanças 

características de flexibilidade e inovação. Uma destas seria a reformulação nas funções das 

unidades acadêmicas, onde a parte de manutenção e suprimento dos cursos saiu do chefe de 

departamento para o diretor do Campus. Nesta situação, os diretores das novas unidades 

reclamam da morosidade em resolver os problemas. Também já começa a se questionar se a 

ampliação da prefeitura universitária daria conta das necessidades de uma universidade que 

praticamente dobrou de tamanho nos últimos anos. 

No caso dos Campi do Interior, a Resolução Consuni nº 2, de 18 de março de 2008 

estabelece a estrutura e o funcionamento dos Campi da UFC em Sobral, no Cariri e em 

Quixadá, com a seguinte redação: 

Art. 1º As unidades de ensino integrantes da estrutura acadêmica e 
organizacional da Universidade Federal do Ceará, localizadas no interior do 
Estado, serão regidas, até ulterior deliberação estatutária, pela presente 
Resolução, na forma do que dispõe o Provimento no 07/CONSUNI, de 04 de 
setembro de 2006. 

Art. 2º A estrutura administrativa dos Campi da UFC em Sobral, no Cariri e 
em Quixadá será composta, respectivamente, de uma Diretoria, uma Vice- 
Diretoria e uma Secretaria. 
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Parágrafo único. O diretor e o vice-diretor serão nomeados em caráter pro 
tempore, até que sejam implementados todos os procedimentos 
administrativos e acadêmicos, necessários ao pleno funcionamento dessas 
Unidades. 

Art. 3º A Administração Acadêmica dos Campi será exercida pelos seguintes 
órgãos: 

a) Conselho do Campus; 

b) Diretoria; 

c) Coordenações de Cursos de Graduação; 

d) Coordenações de Cursos de Pós-Graduação. 

Parágrafo único. Por iniciativa do diretor, o Conselho do Campus 
poderá criar coordenadorias para constituir a Administração 
Acadêmica. 

A possibilidade de flexibilização da estrutura do campus ocorre com a criação dessas 

coordenadorias acadêmicas, porém, sem o amparo legal, torna-se difícil desempenhar essas 

atividades. Tanto o DIR02 quanto o DIR04, aos quais se aplicaria a resolução acima, relatam 

certa tranquilidade na definição das atividades acadêmicas, porém há grande deficiência no 

suporte administrativo referente à manutenção e suprimentos. Isso denota que as funções 

administrativas que eram desempenhadas pelo departamento ainda não foram equacionadas 

pelas novas unidades. O entrevistado AS04 sugeriu a criação de prefeituras por áreas, porém, 

ter-se-ia uma ampliação do escopo, não uma inovação.  

No caso do Instituto UFC VITUAL, introduziu cinco setores com funções técnicas de 

suporte ao processo de virtualização das unidades acadêmicas. A inovação ocorre tanto pela 

introdução desses mecanismos, ausentes nas demais unidades, como por sua organização, 

uma vez que o pessoal lotado no instituto não é vinculado de forma permanente nem 

exclusiva aos setores, normalmente desempenhando funções em mais de um. O entrevistado 

ACA04 discorre sobre a lógica de funcionamento desses setores, e aponta a grande 

mobilidade interna dos profissionais lotados nos setores, mas podem ser realocados conforme 

sua especialidade seja requerida em outro setor ou projeto. Neste caso, tem-se realmente a 

presença de uma estrutura flexível e inovadora. 

Quanto às outras atividades, não se identificou a extensão da inovação e da 

flexibilidade para a estrutura acadêmica, como poderia ser o caso da gestão por projetos, em 

que docentes e técnicos administrativos poderia formar equipes multidisciplinares para a 

promoção de mudanças características da Adhocracia Administrativa. No caso, identifica-se 
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mais o uso da Adhocracia operacional, e mesmo assim ainda de forma incipiente, pois só 

consegue envolver uma parte ainda pequena do corpo docente. 

No caso do processo de comunicação, deu-se destaque para os entrevistados das novas 

unidades e em especial aquelas localizadas no Interior. Nesse aspecto, foi muito ressaltada a 

questão das relações entre lotação de professor, quando da convivência de departamentos e 

coordenações, e a demora em prover o suporte material e a manutenção física.  

A lotação docente compõe o subsistema de atividades e é discutida no departamento. 

Aqui interessa posicionar a questão do acesso à informação e às negociações que precisam ser 

feitas a partir da extinção do departamento, e com a lotação do docente na unidade. A própria 

Administração Superior vê-se impedida de desenvolver ações integradas por não ter base 

comum de informações. O entrevistado AS04 reconhece o problema e aponta esforços como o 

da publicação do anuário estatístico 2010, como forma de disseminar a cultura de se trabalhar 

com informações atualizadas, e acessíveis, para desenvolver os projetos na universidade, 

porém reconhecendo que o processo de informatização ainda esta em implantação. 

Nós não tínhamos uma oferta, eu diria, uma oferta única dos dados. Se você 
fosse na Pró-Reitoria de Planejamento você tinha uns dados, se você fosse na 
Graduação você tinha outros dados e se você viesse no gabinete você tinha 
outros dados. Eu sei que é muito dinâmico e é muito complicado, porque, 
por exemplo, falece um professor hoje, ai abre um concurso amanhã. Ao 
mesmo tempo, um que tinha feito um concurso há dois meses toma posse. 
[...] Do mesmo jeito, um estudante, quando entra e sai, abandona o curso. 
Mas é possível você prever dados mais precisos, não é? Nós chegamos a ter 
dificuldade de trabalhar os dados porque o banco da Graduação era um, do 
Planejamento era outro. Então esse já foi um avanço. E quando nos tivermos 
todos estes sistemas funcionando? Esse avanço estará aqui, eu não preciso 
esperar os dados para publicar um livro com todas as informações, ele estará 
aqui, é on-line, automático (AS04). 

Ao longo de todo o formulário de apresentação do REUNI, a necessidade de 

consolidação de informações é vista não apenas o processo de aprimoramento da gestão, 

eficiência e eficácia, como também a democratização. Grande parte das metas pactuadas 

depende de um acesso rápido e confiável a informação. 

No caso da Tecnologia da Informação e da Comunicação, ressalte-se a implementação 

de um novo sistema acadêmico, implementado em convênio com o SIGAA da UFRN e a 

transformação do Núcleo de Processamento de Dados em Secretaria de Tecnologia da 

Informação, com status de órgão suplementar. No caso da adequação entre as unidades com e 

sem departamento, o entrevistado AS01 coloca o problema do sistema acadêmico. 



278 

[…] aí isso naturalmente requer uma adequação também do fluxo 
administrativo e da compreensão do sistema como um todo. Nos não 
tínhamos um sistema integrado, nem de gestão, era todo aos pedaços, e nos 
fizemos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, hã um ano 
atrás, um pouco mais. É, nos, fizemos um convênio, estamos customizando o 
sistema de lá,  

PESQUISADOR: o SigaA 

Reitor: É, com, com o compromisso também de todas as modificações que 
nos fizermos aqui pra digamos assim, ampliar o sistema, repassarmos para a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. [...] (AS01). 

No caso da implementação dos novos sistemas acadêmico e Administrativo, o 

entrevistado AS04 traça um panorama mais amplo. 

Nesse aspecto, nós vamos vivenciar agora no próximo ano, já devíamos ter 
vivenciado este ano, com a implantação do sistema de passagem e diárias. É 
que a gente está em fase de implantação, meio complexo, mas esse muda 
completamente a relação na unidade, a pessoa solicitar a sua passagem pelo 
sistema. Aquele que identificar aqui na no departamento de contabilidade, 
verifica se tem recurso para aquele tipo de demanda, se tem, autoriza, e o 
setor de passagem dá o aval. E ao mesmo tempo a gente conseguir comprar a 
passagem mais barata, e ao mesmo tempo, a pessoa, se precisa mudar a 
passagem..., isso vai ser uma grande novidade. Agora você tem razão, eles 
vão vivenciar porque vão precisar da passagem. Do mesmo jeito, a 
solicitação de um armário, que vai seguir um trâmite no novo sistema, o 
sistema administrativo, ele vai ser também acompanhado através do sistema 
de informação. Agora veja, curiosamente, nos, mesmo sem ter o sistema 
ideal, nos tivemos em vários momentos, o sistema acadêmico funcionando. 
Por último era o Sofia e agora é o Módulo Acadêmico, e os professores 
tiveram de aderir a ele. Por exemplo, eu tenho um prazo agora até o dia 16 
para lançar as notas no sistema. Não tenho que deixar as notas dos 
estudantes, a avaliação dos estudantes, o desempenho, na secretaria. Eu 
também não posso mais, como no passado, entregar lá, ao secretário, para 
ele divulgar as notas aos estudantes. O professor tem uma senha, tem que 
entrar no módulo acadêmico, disponibilizar no prazo previsto, que é a 
previsão do calendário universitário. Então, no campo acadêmico, o que nos 
vamos fazer é migrar agora para o novo módulo, acho que vai continuar 
sendo chamado Módulo Acadêmico. Ai depois vem o Administrativo, vem o 
de Recursos Humanos, vem o de passagem e tudo. Ai você já deve ter 
captado em outras situações, nos tivemos mesmo uma defasagem grande, 
nos ficamos anos com um sistema que não evoluiu. E agora, com esse novo 
sistema, a gente espera avançar mais ainda nesse campo, porque a nossa 
estrutura não permite os avanços aqui, de você ter a informação a mão. Essa 
foi uma dificuldade também percebida, claramente, no início da gestão. 

A compreensão sobre as funcionalidades do sistema ainda não se faz presente. As 

atividades mais comuns como programação das disciplinas e lançamento de notas e presença 

já são rotineiras na universidade, porém, as novas funcionalidades precisam ser 



279 

desenvolvidas, o que requer um período de adaptação do corpo técnico e funcional ao sistema. 

Embora já se trabalhem com ambientes informatizados, a implementação de um novo sistema 

requer um período de adaptação até que as ferramentas mais avançadas sejam assimiladas. No 

caso da UFC VIRTUAL, o ambiente de aprendizagem Solar possui uma concepção 

pedagógica que exige treinamento específico, conforme justifica o entrevistado DIR05 sobre a 

não disponibilização desse ambiente de aprendizagem para uso dos demais membros da UAB. 

Ou seja, a informatização, por si só, não melhora o fluxo de comunicação. 

A UAB incentiva a troca de materiais, cedendo umas para as outras. Em 
algumas universidades se cede para outras. Nos tivemos pedidos de várias, 
inclusive do Piauí, de material nosso, mas nós temos dificuldade, porque 
nosso material, ele é diferente dos outros. O curso está contido dentro do 
ambiente, o curso em si esta dentro do ambiente. Ele é fortemente digital, ele 
tem que ter uma concepção. Então, se eu passar para você o material, você 
não vai saber trabalhar ele, porque você tem que saber qual a intenção 
daquilo. Como é que faz para poder usar, então precisava..., tem um 
treinamento antes para entender qual é a metodologia, ai depois poderia usar 
nosso material. Mas simplesmente eu colocar, eu tenho uma pressão enorme 
da UAB por causa disso, para manter nosso material dentro do banco. Ela 
cria um banco de materiais para que as universidades possam utilizar. Eu 
tenho uma pressão enorme, porque eu não coloco, porque vai ser um 
problema, porque as pessoas vão usar e vão dizer: “esse material não serve”, 
porque ele não sabe qual é a concepção que esta por trás. Não adianta eu 
colocar o material lá, se ele não pegar toda a metodologia que está lá. 

Outro exemplo de como a simples informatização não resolve vem dos cursos 

semipresenciais, no caso, da entrevistada INF04, ela faz o relato das dificuldades dos alunos 

nos polos, elencando situações de que o ambiente precisa inserir realmente o aluno na 

universidade, o que requer uma interação constante e um acompanhamento correto por parte 

dos tutores, até as deficiências em termos de conhecimento das ferramentas, conforme se pode 

ver, a seguir: 
Hoje, ninguém pode negar que a tecnologia, esta inserida em todas as 
atividades que a gente faz. Então, eu vejo a Educação a Distância como uma 
alternativa muito positiva. No entanto, é claro que, como toda situação, tem 
os seus prós e tem os seus contras. E acredito que o principal contra da 
Educação a Distância é porque, primeiro, é preciso que o aluno acredite na 
educação a distância. E para o aluno acreditar na Educação a Distância, é 
preciso ela demonstrar, realmente, credibilidade. Ou seja, a credibilidade, a 
atenção, que toda equipe, não só da UFC, mas do polo: formadores, tutores, 
dão ao aluno, aquilo faz com que o aluno acredite ou não naquela 
modalidade. Então, o aluno não pode jamais se sentir sozinho, só ele e o 
ambiente, só ele e o computador. Até porque, nos temos alunos que, 
infelizmente, te muita dificuldade com o computador, com a ferramenta. 
Muito embora, hoje o computador já esteja muito disseminado, a maioria das 
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pessoas já tem, ou já teve acesso. Mas nos temos ainda, mesmo que isso seja 
algo que lhe deixe surpreso, alunos aqui que mal sabem pegar no mouse. 
Quer dizer, a primeira coisa que é feita é um nivelamento, para a gente ver 
até onde o aluno tem dificuldade com a ferramenta. Porque muitas vezes o 
aluno até sabe interagir com o fórum, participar, captar ideias. Mas o aluno, 
muitas vezes, não sabe como usar a ferramenta. E o computador, por mais 
que ele seja, assim, acessível, a realidade não é bem essa. Não é que todo 
mundo..., às vezes até tem o computador, mas não tem a internet em casa. 
Que é um serviço ainda, digamos assim, elitizado, não é um serviço barato. 
E não é um serviço que todos tenham com qualidade (INF04). 

Os equipamentos de informática e os sistemas são apenas ferramentas. Caso os 

usuários não compreendam sua lógica, haverá dificuldade de interação. Além do sistema, a 

própria infraestrutura de informação vem sofrendo modificações para adequar-se ao tamanho 

e à complexidade da universidade, tendo que lidar com a dispersão geográfica. Considerando-

se a projeção de a universidade dobrar de tamanho entre 2005 e 2012, necessita-se de um 

sistema de informação com capacidade de processamento mais robusta. Além disso, o corpo 

técnico precisa de profissionais capazes de disponibilizar e analisar as informações com a 

qualidade necessária para dar suporte ao processo de produção e difusão do conhecimento. 

Transformou o antigo Núcleo de Processamento de Dados, o NPD, em 
Secretaria de Tecnologia da Informação, passando a ter essas outras 
atribuições de... tão em fase de implantação do novo sistema de informação 
da universidade, que também vem desde o tempo do reitor Ícaro, e o reitor 
Jesualdo insiste muito nisso. O Sistema de Informação é o sistema de 
aprimoramento de gestão. É o sistema de aprimoramento da transparência da 
universidade, que você gera as informações e disponibiliza, certo? E gera 
mecanismos de mais acesso mesmo, de democratização desse processo. Na 
linha da descentralização, a universidade, eu costumo dizer, ela é ao mesmo 
tempo, conservadora e progressista. Então, no campo conservador, ela é 
muito pesada para romper esses modelos, e a gente tem... Eu entendo que 
essas novidades vão nessa linha da democratização (AS04). 

O entrevistado AS04 discorre sobre a interação entre a infraestrutura de Tecnologia da 

Informação e as funções de suporte do Instituto UFC VIRTUAL para as atividades 

acadêmicas de toda a universidade. Neste sentido, a virtualização integra o novo sistema de 

gestão acadêmica à Secretaria de Tecnologia da Informação e ao processo de virtualização das 

atividades acadêmicas propiciadas pelo UFC VIRTUAL. 

Repercute em todo o complexo de sistema de informação da universidade. E 
a própria a Secretaria de Tecnologia da Informação tem que dialogar muito 
com o Instituto Universidade Virtual. Agora, o que eu queria destacar ai, 
porque o que eu vinha falando era da ousadia, do pioneirismo. E constituiu-
se e consolidou-se. Agora, o grande desafio, e o reitor recomenda, é uma 
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orientação, é uma determinação, é como que essa Educação a Distância, ela 
se integra ao nosso modelo tradicional de educação, de formação. Essa agora 
é algo que nos vamos passar a vivenciar. Quer dizer, nos estamos utilizando 
a Tecnologia da Informação. Como o Instituto UFC Virtual usa? Nos não 
estamos, não é? Porque não são duas universidades. A Universidade Federal 
do Ceará presencial e a Universidade Federal do Ceará virtual, é uma só. 
Claro que uma tem as especificidades de coordenar um tipo de atividade, o 
Instituto. Mas o que nos precisamos é trazer a forma como o Instituto 
trabalha para dentro da universidade. Essa esta sendo o grande desafio, 
porque você sabe como a universidade é conservadora, nessas inovações, ou 
seja, como é que você já pode usar hoje, pela legislação, até 20% da carga 
horária das suas aulas com as tecnologias de Educação a Distância? Quantos 
estão usando? Quem está usando? (AS04). 

Essa integração foi abordada pelo diretor do Instituto UFC VIRTUAL, que afirma não 

reconhecer diferenças entre Educação a Distância e Educação Presencial. Para ele são duas 

modalidades que devem ser dominadas e utilizadas conforme a situação. 

Para você ver que o Instituto não é um instituto de Educação a Distância, 
NEAD, CEAD, como todos os outros são, CEAD, tudo é assim. O nosso não 
tem EAD no nome, Instituto Universidade Virtual, por que? Ele vai trabalhar 
com tecnologia da educação, ele pretende trabalhar com os cursos 
presenciais. A nossa meta é: todas as disciplinas terem uma parte presencial, 
todas da universidade use tecnologia, use o Solar e use a parte a distância. 
Todos os presenciais usem a parte a distância. Essa é nossa missão, o 
Instituto nasceu com essa missão, ele não é um instituto de educação a 
distância, não é. Por isso que eu falei, ele é o único do país, ele tem outra 
concepção, ele é o instituto que vai trazer as tecnologias para dentro do 
ensino, quer seja a distância, quer seja presencial. 

PESQUISADOR: Isso dentro da ideia de implementar 20% de atividades a 
distância na Graduação? 

MP: Aquele edital que foi lançado foi concepção nossa. Nasceu daqui. Nos 
que concebemos o edital e, tinha uma reunião, tinha um evento com o 
coordenador Celso Costa, da UAB, diretor da UAB aqui, e nos falamos para 
ele isso. Queríamos fazer isso, falamos do Instituto, para incentivar 
precisamos de recursos para isso. Ele achou interessante a ideia, convidou a 
gente com outras universidades, montamos o projeto e lançou o edital. Nos 
tivemos esse edital porque nos tínhamos intenção de fazer, e vamos fazer, 
vamos usar o recurso do edital, para gente começar. O nosso projeto, que a 
gente tinha concebido era para todas, mas como o dinheiro veio pouco, 
quase um quinto do que a gente pediu, então só vamos poder fazer uma 
parte. Vamos escolher só uma parte das disciplinas, o que é uma pena. [...] 
mas a meta continua essa, todas as disciplinas, trazer tecnologia para dentro 
delas e, melhorar o nível delas, diminuir a reprovação, diminuir o abandono, 
a evasão (DIR05). 

Neste processo de virtualização das atividades presenciais, o DIR05 relata que efetua 

visitas periódicas às unidades acadêmicas, departamentos e coordenações de forma a divulgar 
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o potencial do ambiente virtual como plataforma de ensino/aprendizagem ou apoio às 

atividades presenciais. As entrevistas realizadas corroboraram este esforço, como as dos 

DIR02 e DIR03, além da coordenadora de cursos ACA03, relataram a palestra e afirmam que 

o assunto passou a ser discutido. O domínio das duas modalidades de ensino e sua 

intercambialidade permitirão à universidade obter grande flexibilidade no processo de ensino, 

selecionando a ferramenta mais adequada para cada situação. 

Outros problemas de comunicação foram apontados principalmente pelos diretores das 

unidades localizadas fora dos Campi principais, como é o caso do Instituto de Ciências do 

Mar (LABOMAR) e do Campus do Cariri, referindo-se ao sistema administrativo, 

especialmente de manutenção e suprimentos. Quanto ao sistema acadêmico, as mudanças 

ainda provocam certa confusão, mas a expectativa é de que os processos se ajustem com o 

tempo, sendo boa a expectativa quanto a não existência do departamento. 

Por exemplo, problema de estrutura, de manutenção, era o chefe de 
departamento que teria que resolver. Agora não, vem para a diretoria só que 
aqui, nessa secretaria do instituto, a gente tem a secretaria, né, acadêmica, 
tem a secretária administrativa, e a gente criou uma secretaria de, tipo, 
convênios, manutenção e outras coisas. 

M:Só que aqui são servidores, não são mais professores. Certo, são 
servidores, aqui, quem vai cuidar da manutenção são servidores. Que antes 
era o chefe do departamento, que tinha que recrutar todas as ações de 
manutenção, tinha que... 

PESQUISADOR: De provimento físico, né. 

M: Isso, isso, eles agora têm os servidores para fazerem isso. 

PESQUISADOR: Pronto, então você tira o departamento, e ai você aumenta 
a equipe técnica para essa parte física? 

M: E é muito mais fácil você lidar com o servidor se for bom, né, se for 
bom, é muito mais fácil você lidar, desburocratiza muito mais do que você 
passar pelo chefe do departamento, o chefe do departamento ir para os 
servidores e ai, ir atrás da ação. Por exemplo, a hoje, Planop, que é de obras, 
que é CIOP hoje. A parte de obras, a parte de manutenção, a parte de 
compras, porque todo ano a gente tem que pedir. Por exemplo, recursos 
novos, aí o REUNI forneceu cadeiras, quadros, teve de fazer estrutura de 
laboratório, teve de construir sala de aula, tudo isso, teoricamente, pelo 
menos na minha opinião, achei muito mais ágil, muito mais rápido, a 
comunicação, do que se houvesse um chefe de departamento (DIR02).  

Segundo esses entrevistados, o fluxo de comunicação não afeta apenas o de materiais, 

mas a própria tomada de decisão se torna mais ágil, uma vez que se elimina uma instância e 

retira-se um docente de questões burocráticas. As atividades de suporte são interpretadas pelo 

entrevistado DIR02 como parte do processo de descentralização, em que a unidade seria 
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responsável por seu próprio orçamento. No caso do orçamento de manutenção e suprimentos, 

a agilidade da comunicação seria propiciada pela redução das instâncias decisórias e pela 

realocação da autoridade no nível da unidade. 

O DIR03 ressalta as deficiências da implementação recente do campus, afirmando que 

as questões acadêmicas estão se resolvendo com o andamento dos trabalhos. Porém, aponta 

dificuldades no processo de comunicação do campus com a sede em Fortaleza, tanto no que 

diz respeito ao fluxo de documentos, que ocorre mediante malote uma vez por semana, como 

no caso da manutenção e do fornecimento de suprimentos, pois os materiais originam-se de 

Fortaleza e o veículo segue uma rota programada de forma a otimizar o transporte. O mesmo 

ocorre na manutenção de equipamentos, cuja licitação contempla todas as unidades da UFC.  

O maior problema é comunicação, a comunicação não se dá de uma forma 
adequada, as coisas chegam atrasadas, às vezes têm eventos que quando 
chega aqui já aconteceu. Mas assim, isso o tempo resolve. Por exemplo, 
melhorou bastante as dificuldades em relação até ao próprio entendimento da 
universidade, de vários setores, que atendem agora, campus, três campi fora 
da sede. E que o nosso aqui esta a mais de 600 quilômetros. Então a gente, 
por exemplo, eu até estou mandando um processo hoje, mas não vai dar mais 
tempo. Nos temos aqui já, vamos para dois anos aqui, já passamos de dois 
anos, então já tem que fazer manutenção. Então, em Fortaleza, funciona um 
setor que dá manutenção predial que estou falando, as instalações da 
universidade. Aqui, eu não tenho isso, eu não tenho nenhum recurso para 
absolutamente nada, tudo tem que vir de lá. Qualquer coisa tem que ser 
solicitada lá de Fortaleza. É claro que isso não pode vir imediatamente para 
cá, então assim, deixa acumular alguma coisa, ai eles lotam um caminhão e 
trazem material de construções, o que tiver. Mas a gente não compra 
absolutamente nada, tudo vem de Fortaleza. Então, isso ai dificulta, de certa 
forma, as vezes as coisas não saem em dia. A torneira ta pingando, mas fica 
ai pingando até que apareça o reparo, a menos que você retire do bolso. Mas 
isso ai é um problema que existe, mas ai é a questão da gente não poder 
mexer com dinheiro, não temos orçamento autorizativo. Essa dependência de 
fortaleza faz com que assuntos de definição rápida não aconteçam. Então, eu 
tenho dificuldade na instalação e em manutenção. Tivemos uma grande 
licitação e nesta licitação foi incluído atendimentos do interior. Isso foi 
aprovado agora, essa licitação aconteceu agora há pouco. Aí sim foi incluída 
essas demandas do interior. Então agora, fez a licitação de tudo, mas a firma 
tem que prestar manutenção aqui. Mas estão em Fortaleza. [...] E ela não 
pode vir só para consertar dois, três [aparelhos], então ela precisa ter bem 
uns 15 com problemas. Aí espera o final do mês para fazer essa área de 
manutenção que é prevista. Então assim, as coisas aqui, a gente tem certa 
dificuldade em relação ao tempo das coisas acontecerem. Nada acontece! Lá, 
se der problema, liga para o Prefeito... Aqui não, aqui a gente fica de mãos 
atadas e não pode (DIR02). 

No caso do sistema de decisão, a universidade se define utilizando o modelo 

colegiado, embora os indícios da atuação política tenham sido identificados. O CONSUNI, 
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enquanto instância máxima de decisão, regula os limites da autoridade dos atores 

organizacionais. Neste cenário, foi apresentado que as mudanças mais relevantes em sua 

composição foi a incorporação de sete novos diretores de Unidades Acadêmicas. Mesmo 

considerando o aumento proporcional de outros segmentos, este constitui o grupo mais 

numeroso do Conselho, com dezesseis dos quarenta e nove membros. 

A Administração Superior busca delegar responsabilidades às ações mais cotidianas 

em nível da Administração Acadêmica, como o caso de passagens e diárias, cujas cotas 

passam a ser de responsabilidade do Centro, reservando-se para a Administração Superior as 

questões mais estratégicas. O entrevistado AS01 relata a experiência do Seminário de Gestão, 

que visa envolver os setores da universidade em um processo participativo, permitindo 

condições para a descentralização. 

Incluímos no calendário universitário um processo que se dá a partir de um 
seminário de gestão acadêmica.  É, esse seminário passou a fazer parte do 
calendário em 2010 e, do seminário, existem desdobramentos que encontram 
o seminário seguinte, certo? Então houve um seminário em março de 2010, 
haverá um outro seminário em março de 2011. O que aconteceu em março 
de 2010 tem todo um processo de desdobramento durante o ano de 2010, que 
vai encontrar a organização do próximo seminário. As unidades, elas já estão 
trabalhando em função do seminário. A Faculdade de Educação já tá com 
proposta de reestruturação acadêmica. O Centro de Ciências, o Instituto de 
Educação Física e Esportes, e o relatório é apenas para espelhar para as 
unidades o que foi, na verdade o que foi que elas se comprometeram a fazer 
a partir do seminário. O relatório vai ser enviado agora em julho, porque a 
partir do segundo semestre a gente começa um novo trabalho, que já é de 
preparação do Seminário de Gestão Acadêmica seguinte. O professor 
Cláudio Marques, que é o coordenador do REUNI, foi o coordenador geral 
deste seminário, ai é ele que esta responsável pela..., é responsável pelo 
relatório do seminário também. Ta sendo colocado todo em CD para 
distribuir com as unidades. Este primeiro seminário trabalhou em função de 
eixos, é… esses eixos geram ações, geram desafios. Formação docente, é um 
eixo, formação e acompanhamento discente, envolvimento técnico-
administrativo é outro eixo... há, qual é o quarto? Docente, discente, técnico-
administrativo e um eixo, desenvolvimento e acompanhamento discente, 
eixo dois: desenvolvimento docente; eixo três: organização e 
desenvolvimento curricular; e eixo quatro: desenvolvimento técnico- 
administrativo. Então, neste primeiro seminário de gestão acadêmica, esse de 
2010, nós nos preparamos em 2009 com esses eixos, e a culminância do 
seminário foi cada unidade acadêmica, nesse processo de descentralização 
da gestão, vai dizer como vai trabalhar com cada um desses eixos, certo? E 
aí ela passa a ser protagonista da formação do seu docente, do 
acompanhamento do discente, da organização curricular dessa unidade, e 
tudo mais. No próximo seminário, no segundo seminário, no segundo 
semestre, a gente vai acolher os elementos para formar o próximo de 2011. 
Vai fazer parte do…, isso é uma inovação gigantesca, porque, na verdade, 
nos fizemos o 1º Seminário de Gestão Acadêmica da universidade. A 
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universidade tem 55 anos de idade, se você for atrás das universidades por 
ai, este tipo de trabalho não é pensado, do ponto de vista macro. E isso já é 
um processo natural a partir do processo de reestruturação que o REUNI 
provocou (AS01). 

A realização de eventos como esses permitem a Administração trabalhar com 

diretrizes gerais, que são os três eixos citados, que depois orientam a formulação de projetos e 

ações ao nível das unidades. No caso, a sistematização do seminário ainda não havia sido 

concluída quando da coleta de dados, fato que permite algumas conclusões sobre a relação 

entre projetos em desenvolvimento e capacidade da organização. 

Além de questões como passagens e diárias, passou-se a utilizar editais para estimular 

a adoção de projetos como instrumento de captação de recursos, compartilhando a 

responsabilidade pela decisão de priorização nos investimentos. 

Uma questão que permanece em discussão é: ─ Em que nível da organização serão 

realocadas as funções dos departamentos? Embora os docentes passem a ser lotados na 

unidade acadêmica, as questões administrativas, que antes eram atribuições dos chefes de 

departamento, ainda precisam de definição. Também há que se considerar o papel do 

coordenador do curso, pois as disciplinas eram de responsabilidade do departamento. Neste 

caso, ainda é uma incógnita a forma como serão conciliadas as demandas dos cursos com a 

disponibilidade dos docentes. Embora o entrevistado AS01 tenha expressado que não existe a 

intenção de impor a extinção do departamento, o entrevistado AS04 afirma que a não criação 

de departamentos nas unidades novas foi intencional e que poderá ser uma tendência.  

Uma marca dessa novidade foi a não criação dos departamentos. Ou seja, 
nos temos aqui em Fortaleza toda a estrutura de departamentos, com a 
reforma universitária dos anos 60, e nos tínhamos quatro Centros e cinco 
Faculdades. Essa estrutura perdurou por anos e anos a fio. Dentro dela, em 
Fortaleza, os departamentos e as coordenações dos cursos. E nos 
percebíamos sempre uma dificuldade grande de relacionamento entre o curso 
e o departamento. Hã uma incompreensão de que o curso, na verdade, 
transcende o departamento e ele é originalmente da unidade acadêmica, dos 
Centros ou Faculdade. Mas a estrutura de departamentos, ela é tão 
autoritária, que ela levou a uma, a cristalizar, a relação do departamento 
como sendo a autoridade maior, e termina sendo. O departamento tem tanta 
autonomia que ele chega a atrapalhar. Em Fortaleza nos já tínhamos esse 
desvio, nos Campi do Interior ninguém cria departamento. Cria uma 
estrutura nova, com coordenações de cursos e a parte administrativa ficando 
na direção do Campus (AS04). 

Nesta visão, o departamento seria uma estrutura autoritária, devido a sua excessiva 

autonomia, o que atrapalha o processo de tomada de decisão gerencial, ao qual está ligado a 
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Coordenação de curso, órgão mais conectado com a linha hierárquica. A discussão do 

processo decisório será aprofundada nas seções seguintes, onde se aborda a questão da 

centralização/descentralização, enquanto critério de definição da configuração adotada pela 

universidade e nos modelos de governança, em que se discute como o processo de tomada de 

decisão é realizado. 

6.3 Configurações organizacionais 

Conforme Mintzberg (1984; 1996; 2006), uma configuração é a combinação de três 

partes de uma organização, quais sejam: Coordenação do Trabalho na Organização; Parte 

principal da Organização; e Descentralização/ Centralização. Estas partes foram discutidas na 

seção anterior, juntamente com os elementos que compõem a estrutura da universidade, 

acentuando as questões da flexibilidade e inovação. Nesta seção discutem-se os elementos de 

acordo com as diferentes características que apresentam na formação da estrutura. 

A análise dos elementos formam os tipos de configuração a partir das modificações 

provocadas pelas experiências em implementação, constituídas pela implementação de 

unidades sem departamento, pela criação do Instituto UFC VIRTUAL, com grande dispersão 

geográfica e uma lógica de funcionamento diferente dos demais, e dos impactos da criação de 

um núcleo de pesquisa sobre a universidade.  

Com base nos tipos de configurações expostas no quadro 3.1, é possível fazer 

considerações sobre a consistência das mudanças estruturais na universidade. Os elementos 

que formam a configuração são discutidos a partir das experiências, identificando políticas e 

ações que representem modificação na estrutura da universidade, o que justifica que se inicie 

a discussão da coordenação do trabalho pelo departamento, unidade básica da universidade. 

6.3.1 O Departamento e os mecanismos de coordenação do trabalho 

As sete novas unidades acadêmicas diferenciam-se por não possuírem departamento. 

Como essa inovação na estrutura da universidade não se estendeu as nove unidades mais 

antigas, formou-se uma dupla estrutura neste nível acadêmico. 

A compreensão desse processo é essencial para entender a estrutura da universidade, 

uma vez que as funções desempenhadas pelo departamento não desaparecem com sua 

extinção; o que pode ocorrer é uma modificação na forma como são desempenhadas nos 

setores onde serão alocadas. O entrevistado AS02 alerta que a existência ou não do 
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departamento não é o foco, mas sim ter a unidade acadêmica com uma estrutura que lhe seja 

mais adequada. 
Eu posso até imaginar assim, não existe problema nenhum numa unidade, o 
departamento não é problema nenhum, é solução naquela unidade, tá, tudo é 
tranquilo. Em outra unidade, ai a existência do departamento pode ser 
conflituosa. Então não é porque o departamento, a estrutura do departamento 
é ruim em si. Ela tem que ser pensada de acordo com a adequação, pelo 
perfil da unidade. De acordo com o perfil da unidade. Então, hoje , nos 
estamos muito tranquilos em dizer o seguinte: é possível que a Universidade 
Federal do Ceará, que se organiza academicamente a partir das unidades 
acadêmicas, que tem um certo nível de autonomia, administrativa e 
acadêmica, a descentralização é baseado nelas, que elas possam se organizar 
de formas diferenciadas. 

Para a realização das atividades-fins de Ensino, Pesquisa e Extensão, desde 1968, o 

departamento constituía a unidade básica de lotação dos docentes. Academicamente os 

docentes vinculavam-se a uma subárea específica do conhecimento e desenvolviam suas 

ações a partir do departamento, seja a lotação em sala de aula, ou projetos de pesquisa ou 

extensão. O DIR01 descreve a função do departamento na estrutura tradicional. 

O departamento tem, vamos dizer assim, a relação dos professores, a carga 
horária dos professores, ele é que divide a carga horária dos professores, é 
responsável por acompanhar os professores na sua profissão, os relatórios de 
professores para progressão funcional, entendeu? Toda a vida acadêmica. 
Afastamentos para formação de mestrado, de doutorado, por motivos de 
saúde. Tudo isso administrativo é no departamento. E a coordenação ficaria 
com o acadêmico, com o cuidado com a parte do curso, com a questão 
curricular, com a matrícula dos alunos, com o acompanhamento dos alunos, 
com a solicitação dos professores ao departamento, com o acompanhamento 
dos professores. Só que a coordenação não tem nenhuma, vamos dizer 
assim, controle, gerência ou liderança com o professor, porque isso é de 
responsabilidade do atraso, falta, ausência de professor, professor que se 
aposentou, tem um concurso novo, tudo isso é resolvido com o 
departamento, a coordenação não tem agilidade para isso. Mas também, 
acontece o seguinte, existem coordenações que tem professores de vários 
departamentos, e o contrário, então não é fácil você ter uma coordenação 
sem departamento. Essa nossa estrutura, cada departamento tem um chefe, 
cada coordenação tem o coordenador e um vice, e eles têm acento no nosso 
conselho. 

A coordenadora de curso ACA03 avalia que ainda existem muitas incertezas sobre 

quem realmente assumira as responsabilidades do departamento, porém considera a mudança 

positiva, por dar celeridade aos processos. Das dificuldades, atribui a lotação docente a mais 

complicada de ser assumida pela Coordenação, pois legalmente os professores estão 

vinculados a unidade acadêmica. A entrevistada relatou que, no momento em que o 
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departamento foi extinto, obteve ajuda informal da ex-chefe do departamento, no sentido de 

facilitar o processo de lotação docente, mas que mudanças recentes no sentido de envolver a 

direção da unidade no processo de lotação serão necessárias, pois a autoridade do 

coordenador para fazer essa lotação não seria reconhecida pelos professores. Além disso, as 

questões de infraestrutura terminam por ser cobradas dos coordenadores, que são os agentes 

mais próximos dos alunos e professores. 

No caso, convergiam para os departamentos os assuntos pertinentes às atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como a manutenção da estrutura física necessária para o 

seu desenvolvimento. Sua função não se resume à oferta de professores para disciplinas, mas 

na congregação dos professores relacionados à determinada área de conhecimento, cujas 

trocas de ideias e reflexões produziam conhecimento sobre a universidade. A eliminação 

dessa instância é considerada preocupante pelo entrevistado INF02, pois é a única instância de 

discussão em que todos os professores podem se reunir e emitir diretamente sua posição, 

porém entrevistados como o AS02 e ACA03 identificam que já é uma estrutura arcaica, na 

qual o corporativismo muitas vezes predomina. No caso do entrevistado AS01, este afirma 

que a estrutura formal, com base em departamentos, não traz ganhos significativos para a 

UFC, pois não consegue absorver as mudanças que a Administração da Universidade 

considera necessárias para a universidade avançar. Reproduz-se, assim, o embate entre a 

“eficiência” gerencial monocrática e o controle Colegiado da Gestão, como já destacado por 

Weber (1999). 

Na esfera do departamento estão as atividades mais operacionais no trinômio Ensino, 

Pesquisa e Extensão, pois aglutina e integra os docentes de determinada área de 

conhecimento, e interage com as coordenações de cursos, de Graduação e Pós-Graduação, 

sendo responsável pela oferta das disciplinas. É onde se formam os grupos de pesquisa e onde 

os projetos de Extensão são formulados e inicialmente aprovados. O departamento possui 

uma chefia, que se encarrega tanto da parte acadêmica como da parte administrativa, em 

questões relacionadas à manutenção e apoio material às atividades docentes. Como instância 

decisória, possui um colegiado do qual todos os professores participam.  

A discussão de existência ou não de departamentos permeia todo o sistema 

universitário, pois a realocação das funções desempenhadas nesta esfera de decisão impactam 

no processo de centralização/descentralização e no posicionamento da própria unidade dentro 

da universidade. A discussão em torno do departamento é abordada pelo DIR04, que gerencia 

um Centro grande e convive com uma estrutura departamental. 
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Eu gosto de dizer que a discussão não está no departamento em si, certo? 
Porque, o que acontece? Hoje na universidade, nos temos um ponto, nos 
temos hoje, tomando conta da parte acadêmica, nos temos três gestores, fora 
o diretor. Que é o coordenador de Pós-Graduação e o chefe de departamento, 
certo? Então, o que é que isso acarreta? Nos temos um triunvirato de 
decisão, e, dentro da estrutura da universidade, a atividade meio se 
sobressaio em relação à atividade fim. O que é que acontece? Departamento 
é atividade meio. Qual é minha atividade fim dentro da universidade? É 
formar. Ou graduado ou pós-graduado. Ou seja, o meu indicador... só o que 
que acontece, o que acontece é que quem toma conta, entre aspas, gere e 
guia os professores é o departamento. Então, na realidade, a unidade de 
poder, esta no departamento, certo? Mas só que a unidade fim não é essa, na 
verdade ele é fornecedor de mão-de-obra para cá. Só que ao longo do tempo 
isso foi se mudando, os departamentos, hoje... Eles foram criados dentro de 
uma visão de conhecimento, de agregar pessoas que trabalham naquele 
conhecimento mais próximo, certo? Então, isso foi bem dito. Agora, o que 
acontece, hoje, além do departamento, existe uma outra figura, que são os 
grupos de pesquisa, que são, dentro do departamento, já tem agora as 
subunidades, que são os professores que trabalham mais naquela área. 
Porque o conhecimento está ficando cada vez mais fragmentado. E, então 
assim, tecnicamente, quem coordena toda a parte acadêmica são esses 
grupos de pesquisa, certo? ou as unidades curriculares. Mas, politicamente, 
quem coordena é o departamento. E, o coordenador de pós, ele é um 
coordenador forte. Por que? Porque a Pós-Graduação é a menina dos olhos 
das pessoas, a gente costuma..., quer dizer, que se botar aula domingo de 
manhã, de tarde, de noite, o professor vem dar aula, na Pós-Graduação, 
certo? O professor Jesualdo costuma dizer, e é verdade, todo mundo cresceu 
a Pós-Graduação e ninguém pediu professor, ninguém pediu espaço. [...] 
para crescer uma vaga na graduação é uma briga. Então assim, a Pós-
Graduação, ela tem toda força, porque é onde você consegue recursos, monta 
os laboratórios, tem a possibilidade de bolsas, de projetos. Já o coordenador 
de Graduação, ele é o primo pobre, é o patinho feio do processo. Por quê? 
Porque ele normalmente não é, você não bota o professor, não vou dizer o 
professor de primeira linha, mas o professor catedrático. Então, hoje, eu sou 
um defensor, não da retirada do departamento, certo? eu não sou. Eu sou 
defensor de se enxugar essa repartição. Ou seja, na minha opinião, a 
universidade, cada curso, deveria ter um responsável, nem que ele tivesse 
três, quatro assessores, mas, por exemplo, eu fosse tratar todos os assuntos 
de Graduação e de Pós-Graduação, de pesquisa, de coisa, com aquela pessoa. 
Existe um problema aí também operacional. Os departamentos, eles são 
responsáveis pelo patrimônio, ou seja, cada mesa, coisa que esta no 
departamento, é responsabilidade, os laboratórios, é responsabilidade dos 
departamentos. Então, dentro de uma reestruturação organizacional que por 
acaso, que possa a ocorrer no futuro, poderia acontecer este tipo de..., aí 
teríamos de ver isso aí, certo?  

Na estrutura tradicional, os cursos são responsabilizados pelas metas, mas o poder 

concentra-se nos departamentos. Embora admita desvios na estrutura departamental que 

levaram à concentração excessiva de poder, o DIR04 não acredita que sua extinção seja a 

solução, por tratar-se de uma entidade que também desempenha atividades meio, sendo o 
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problema a falta de prioridade para as atividades-fins, especialmente as formativas. Aponta 

soluções como o redirecionamento dos órgãos da universidade para um maior engajamento 

com as atividades-fins e o fortalecimento das Coordenações de cursos de Graduação como 

capazes de produzir mais resultados do que a simples realocação das funções departamentais. 

O entrevistado ACA01, chefe de departamento no centro do DIR04, emite a seguinte 

opinião sobre a posição do departamento na estrutura da universidade. 

Na verdade, não uma discussão muito, digamos assim, profunda a respeito. 
Eu tenho escutado alguns comentários de algumas posições a respeito desse 
acabar o departamento. Ficar a direção do centro e os departamentos... e as 
coordenações de curso. Essa estrutura de departamento é uma estrutura 
antiga na universidade, é muito antiga. Ela, de certa forma, descentraliza 
muita coisa. Você vê que muitas coisas são resolvidas no departamento, que 
você conhece aqui os seus pares, você sabe as áreas, sabe a necessidade de 
cada área. E quando isso chega no centro, já chega, de certa forma, 
resolvida. Os departamentos e as coordenações são descentralização, são 
ideias descentralizadoras. [...] Então, eu acho que tem que partir..., pode ser 
que, é muito antiga essa estrutura, esteja precisando de uma reforma, mas eu 
não estou certo de que acabar com o departamento e concentrar tudo no 
Centro de Tecnologia, e uma direção de centro venha a resolver, venha a 
melhorar. Eu não estou ainda seguro disso, não tenho segurança. A primeira 
vista, eu acho centralizadora, é uma ideia que meio assim, centraliza. Porque 
centraliza e de certa forma vai o centro, o diretor, a direção do centro teria de 
montar outras unidades para tratar individualmente qual é o problema da 
Engenharia de produção, qual o problema da Engenharia Elétrica, da 
Engenharia Ambiental. Porque são coisas que, mesmo dentro da Engenharia, 
são diferentes. Eu tenho essa visão inicial a respeito disso, que ao invés de 
descentralizar, nos centralizaríamos. Se tirasse hoje e concentrasse em um 
diretor, teria que criar as diretorias adjuntas, e depois viriam outras diretorias 
adjuntas, poderíamos terminar na mesma coisa (ACA01). 

A eliminação do departamento, ao invés de agilizar os processos, poderia burocratizá-

los ainda mais, pois não se mudaria a natureza das funções. O argumento de que o 

departamento resolve muitos dos assuntos cotidianos relacionados tanto aos aspectos 

acadêmicos quanto administrativos significa que uma transferência de funções para a Direção 

da unidade pode simplesmente obrigá-la a criar outros setores para desempenhá-las, sem a 

garantia de obter-se maior agilidade; porém com o envolvimento maior dos diretores com 

assuntos operacionais. Dessa forma, o entrevistado ACA01 visualiza a extinção do 

departamento como uma medida potencialmente centralizadora.  

Mesmo no caso de se conseguir uma estrutura gerencial mais ágil do que o 

departamento, as discussões acadêmicas podem ser prejudicadas ao substituir um fórum de 

discussão orientado pelo princípio da democracia direta por uma democracia representativa, 
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onde não se tem a garantia de que todos os membros do corpo docente tenham igual direito a 

voz e voto. 

As diretorias adjuntas são uma experiência implementada neste centro para permitir ao 

diretor coordenar melhor suas atividades. Como complemento, reproduz-se a fala do 

entrevistado DIR04 sobre a função do departamento; e, no tópico seguinte, a explicação 

dessas tentativas de construir novos setores para absorver as funções que foram modificadas. 

Uma ligação mais direta das novas estruturas com a lógica da flexibilização do 

trabalho universitário pode ser estabelecida com o REUNI, uma vez que as ações propostas 

em suas seis dimensões impactam diretamente no modelo de governança. Se não propõe a 

substituição do modelo colegiado, provoca discussões e reordenamentos nas configurações 

estruturais que permeiam toda a estrutura da Universidade. Primeiramente, a expansão dá 

origem a novas unidades acadêmicas, seguindo-se, deste modo, nova forma de lotação de 

pessoal com a não utilização de departamentos. Assim, a desvinculação do docente da área de 

conhecimento strictu permite flexibilidade em relação às demais áreas que integram a 

unidade. Ou seja, a conexão com o departamento que possibilitava a este professor ser sempre 

lotado no curso e disciplinas de sua preferência perde importância para uma lógica maior. 

[…] nós temos hoje a compreensão de que a estrutura é focada, formal, com 
base em departamentos. Na nossa avaliação, isso em outra universidade pode 
ser diferente, mas aqui ela não traz ganhos significativos e nem consegue 
absorver as mudanças que nós compreendemos necessárias para a 
universidade avançar. Então, quando foram criados os novos Campi do 
Interior, eles foram criados na modalidade de lotação de pessoal toda 
vinculada à unidade, ou seja, eles têm os cursos de Graduação, por exemplo, 
o Campus do Cariri tem dez cursos de Graduação mas não tem nenhum 
departamento... são cursos, assim, medicina, jornalismo, educação musical, 
engenharia civil, engenharia de materiais, filosofia, administração, 
biblioteconomia, design de produto, são cursos de todas as áreas, mas não 
existe departamento. Os professores são lotados na unidade acadêmica, que 
lá por enquanto se chama campus, e todos os professores são professores de 
todos os cursos, então você sai daquele recorte de departamento. Bem, o que 
se percebe com esse modelo, ao contrário do que ocorre com o 
departamento, os cursos passam a ser tratados com mais cuidado, já que eu 
não tenho professor exclusivo desse ou daquele curso, ou desse ou daquele 
departamento. Então, por exemplo, um professor que fez concurso para uma 
determinada área de filosofia, ele pode dar aula na medicina, ele pode dar 
aula na engenharia, ele pode dar aula na filosofia, não existe esse recorte, 
que hoje é típico dos departamentos. Por exemplo, o departamento de 
engenharia mecânica  prioriza os seus professores para dar aula no curso de 
Engenharia Mecânica, embora o curso de Engenharia Mecânica não seja do 
departamento de Engenharia Mecânica, na estrutura da universidade, ele 
pertence ao Centro de Tecnologia. Mas para que um professor da Engenharia 
Mecânica vá dar aula no curso de Engenharia Elétrica, ele só vai depois que 
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o departamento atende toda a demanda do curso de Engenharia Mecânica, ou 
seja, ele se apropria daquele curso como se fosse exclusividade dos 
professores atuarem ali dentro, e ai cria-se deficiência nos outros e impede 
uma coisa que é muito importante, que é a mobilidade interna de 
professores, a interdisciplinaridade, e chega-se ao cúmulo de quando isso 
perpassa a unidade acadêmica, por exemplo, um professor de física, pra ir 
dar aula no curso de engenharia, primeiro prioriza o doutorado da física, 
depois o mestrado da física, depois a Graduação da Física, depois os cursos 
do Centro de Ciências, aí depois, se sobrar professor, vai pra […] (AS01). 

Aqui se tem a ideia de que, desvinculando o professor do departamento, fortalecem-se 

as atividades-fins da universidade. É a mesma percepção manifestada pelo DIR04, porém, ao 

contrário daquele, aqui se delineia um panorama mais negativo do departamento, vinculando-

o a interesses corporativistas. Outro aspecto destacado é o da mobilidade, pois a lotação 

docente na unidade acadêmica ampliaria seus horizontes, permitindo maior interação com 

outras áreas do conhecimento, permitindo maior interdisciplinaridade entre as áreas da 

universidade, tanto pela mobilidade discente quanto a docente. 

A extinção dos departamentos para estimular a mobilidade docente, permitindo que 

amplie sua visão para o todo universitário, é vista pelo INF04 como uma possível perda de 

identidade do docente para com a universidade, com o fim de um espaço de discussão em que 

se podem analisar as questões da universidade a partir das áreas de conhecimento. 

O departamento não era um responsável por um curso. O departamento era a 
unificação de professores, pesquisadores, estudiosos de áreas afins, de áreas 
semelhantes. Não era parte de psicologia, não era para formar o curso de 
psicologia, mas era para reunir pesquisadores em psicologia. A organização 
da universidade em cursos, ela pode ser mais perigosa. Porque o curso já tem 
um projeto pedagógico específico, ele tem um ingresso, uma forma de 
ingresso, ele tem um egresso que ele quer jogar no mercado de trabalho. Ele 
tem um perfil de profissional que ele quer formar, que isso não 
necessariamente favorece o objetivo principal da universidade, que é 
produção de conhecimento. Você tem que produzir profissionais, óbvio, mas 
você tem que produzir conhecimento. Profissionais que tenham 
conhecimento lá para o mercado de trabalho. 

A visão de universidade pode ser afetada quando se quebra o vínculo do docente com 

o departamento, pois a lotação na Unidade faz com que os espaços de discussão se diluam. Ou 

seja, se antes a Coordenação do trabalho docente poderia ser enquadrada na normalização de 

habilidades típicas da estrutura profissional, com o chefe do departamento exercendo um certo 

controle hierárquico, nos dias atuais adota-se um processo mais difuso quando todos os 

docentes são lotados na Unidade Acadêmica. Neste caso, tem-se que recorrer a mecanismos 
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mais informais, como o ajuste mútuo, no processo de definição das disciplinas do professor. 

Embora permaneça vinculado a uma estrutura acadêmica, não mais existe a unicidade de 

disciplinas e docentes. As disciplinas ficam vinculadas aos cursos e os docentes à Unidade; e 

a negociação para sua lotação deixa de ocorrer apenas entre os professores do departamento. 

A entrevistada ACA03, que coordena um curso transferido de um Centro tradicional 

para uma das novas unidades acadêmicas, no qual o departamento deixou de existir 

formalmente, aponta vantagens e dificuldades deste processo. 

Essa mudança ainda é algo muito novo para a gente. A gente teve entrada no 
Instituto em 2008, muito alavancada pela discussão em relação ao REUNI, a 
vinda de recursos. A criação de novos cursos, novos Institutos, foi uma das 
motivações que foram feitas para ir para o ICA. Essa mudança foi fruto de 
um processo muito grande de desgaste com o centro de humanidades, com a 
estrutura organizacional do próprio Centro de Humanidades. Que eram 
muito lentas, pouco dinâmicas, tornava até cansativa, você não via nenhuma 
perspectiva de crescimento, de melhora. Então, a ideia do ICA foi uma ideia 
de começar uma nova fase para o curso. E enfim, é meio que começar do 
zero. Agregando cursos novos, dialogando com novas áreas e pensando 
também em uma relação mais forte do curso de comunicação com as áreas. 
Essa foi a principal motivação de nossa ida para o ICA. Eu considero que a 
gente teve melhoras em alguns aspectos e ainda tem problemas em outros. 
Acho que, como melhoria consigo visualizar, por exemplo, um dinamismo 
maior da estrutura, porque antes, a gente tinha reunião de coordenação, 
colegiado, ai passava pela aprovação do departamento, depois ia para o 
Centro. Hoje, muita coisa nem precisa mais passar pela coordenação, vai 
direto para o ICA, o que gera uma rapidez maior dos nossos processos 
administrativos. E sem ferir a democracia, porque a gente mantém um 
colegiado, mas essa reunião de colegiado tem uma deliberação muito mais 
ligada a parte pedagógica e acadêmica do curso, do que algumas questões 
burocráticas, como, por exemplo, progressão funcional de professor e 
aprovação de estágio probatório. Tudo isso agora se dá na instância do 
Instituto de Cultura e Arte, e antes tinha a discussão do departamento e do 
conselho de Centro. Cada processo levava dois meses para ser julgado, 
porque passava na nossa reunião e esbarra na do Centro, deixava para o 
outro mês. Hoje a gente vê uma celeridade maior do processo, o que é muito 
bom (ACA03).  

A entrevistada associa a eliminação do departamento com maior celeridade nos 

processos, ao se reduzir o tempo de tramitação. No caso, menciona processos administrativos, 

ressaltando que não considera prejudicada as discussões acadêmicas, pois o colegiado de 

curso pode constituir-se em um espaço para a troca de discussão. A ideia do colegiado de 

curso substituindo o departamento nas discussões relacionadas às áreas de conhecimento foi 

corroborada pelo entrevistado AS04 e questionada pelo INF01.  
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As diferenças entre unidades novas e antigas ressaltam uma forte disputa pelo poder 

que seria reduzido com o instituto. Embora o relato de conflitos na estrutura antiga seja um 

indicador importante da propensão a se abarcar a nova experiência, a ideia de que o novo 

ambiente é harmônico ainda não pode ser considerado válido, pois o clima de colaboração 

apontado pela entrevistada ACA03 ainda não se materializou no convívio em um mesmo 

espaço. Por enquanto, todos os cursos estão funcionando em estruturas “emprestadas”. 

Embora defensora do modelo de Instituto, a entrevistada também identifica problemas 

operacionais quando se delegam funções administrativas, antes na esfera do departamento, e 

que passaram a ser desempenhadas pela coordenação, embora sem as mesmas condições. 

Os problemas centrais que eu identifico, e ai é muito pelo fato de eu ser a 
primeira coordenação, é o acúmulo de funções. Antes, o coordenador tinha 
atribuições muito mais fortemente ligadas a parte pedagógica, hoje ele tem 
algumas funções, como lotação de professores, que são funções 
extremamente delicadas porque mexem com uma série de questões pessoais 
e profissionais dos professores. Então, por exemplo, eu estou agora mesmo 
no desafio de fazer a oferta do semestre que vem, e sei que ao mesmo tempo 
que tenho que cuidar das questões pedagógicas para melhorar essas 
disciplinas, eu tenho também que pensar que eu não posso mudar aquele 
meu colega de horário porque ele não gosta. Quando, na verdade, eu acho 
que minha função é perguntar se é melhor para o aluno que ele tenha essa 
aula dia de segunda e quarta, e não segunda dois horários seguidos. […] 
Como hoje eu também tenho a função de lotar os professores, eu tenho que 
pensar não somente na solução para o curso, mas também na solução para 
cada indivíduo. Que eu acho que é muito complicado, porque eu sou colega 
de todos eles e tenho a mesma hierarquia, no sentido profissional. Então, o 
chefe de departamento tinha uma hierarquia maior em relação aos 
professores. O que a gente tem que fazer com o ICA é a história da lotação 
de professores para a diretoria do ICA. No semestre passado a gente já 
conseguiu fazer isso minimamente, esse semestre a gente vai conseguir fazer 
isso melhor. Discutindo melhor a oferta com a diretoria do ICA e pensando 
em como resolver problemas de professores que a gente não tem como 
resolver. [...] Com a coordenação do curso, além da questão pedagógica, eu 
tenho que me preocupar se o datashow queimou, se o telão daqui foi 
roubado, quem tem a chave, quebrou, se tem porta fechando... Então isso é 
de um detalhamento, que eu acho que a universidade, mesmo com a 
estrutura de departamento, ainda não tinha habilidade para resolver. 

PESQUISADOR: Isso também é o chefe de departamento que resolvia. 

G: É. Na verdade, o chefe de departamento resolve todos os problemas 
administrativos. Lotação de professor e essa parte de infraestrutura. Hoje o 
coordenador do curso está muito sobrecarregado por causa disso (ACA03).  

No caso, as funções pedagógicas que a coordenadora desempenhava eram as 

relacionadas à matriz curricular dos cursos, e não às discussões da área de conhecimento, 

envolvendo pesquisa avançada. Outro ponto que se destaca é a assimilação de funções que, 
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em sua concepção, deveriam ir para a Direção da Unidade. No caso da promoção do 

conhecimento, ainda caberá a discussão de como o curso promoverá as discussões 

epistemológicas relacionadas às áreas de conhecimento com a as quais interage, o que não foi 

captado. 

Acredito que, com essa mudança de local, quando a gente for para o prédio 
do Instituto de Cultura e Arte, a gente deva ter aproximação maior com a 
Diretoria do ICA e provavelmente um compartilhamento melhor das tarefas.  

PESQUISADOR: A Diretoria do ICA, ela também é nova, então ela ainda 
não está estruturada? 

G: Isso. Ela agora passou por uma estruturação interessante, ela mudou de 
local, foi para o Campus do Pici, que é onde vai ser o prédio futuramente. 
Esta com uma estrutura melhor, a gente tem reunião mensal, do colegiado..., 
do Conselho do ICA. Tem uma estrutura, mas eu acho que a gente ainda esta 
aprendendo um pouco com esse processo. Nos estamos agora na discussão 
do projeto pedagógico do ICA. E a gente acha que este projeto pedagógico 
vai nos trazer várias questões sobre o funcionamento do Instituto. Então, a 
gente tem o regimento do ICA, ele funciona, equivalente ao regimento do 
Centro, é o mesmo de uma faculdade. Autonomia de uma faculdade. Mas, a 
gente não tem regimento próprio, que eu conheça, ainda não. 

PESQUISADOR: Então, vocês mudaram em 2008, mas logo na sequência 
deixou de existir o departamento? 

G: Imediatamente. Foi, foi uma transferência que eu considero muito brutal. 
Muito abrupta. É, mas, na época, aconteceu que, a chefe de departamento da 
gente, ela ainda ficou acumulando funções de chefe de departamento, de 
maneira informal, assim, ajudou muito no processo de adaptação (ACA03). 

Por fim, o cenário de incerteza captado na entrevista é revelado pela inexistência de 

uma estrutura na própria unidade acadêmica. Para a entrevistada, os problemas serão 

minorados quando todos os cursos se reunirem no prédio novo e quando o projeto pedagógico 

do Instituto estiver concluído. Dito de outro modo, embora se critique a morosidade do 

departamento, não existe um projeto de mudança conceitual das funções, apenas serão 

transferidas de setor. 

Em síntese, a agilidade foi apontada como a principal vantagem, sendo destacada a 

desvantagem de que, sem o departamento, a autoridade do coordenador se torna bastante 

fluida. Haja vista que tanto os professores quanto as disciplinas situam-se no departamento, 

então a lotação era obrigatoriamente realizada nessa estrutura. No caso mencionado, a 

Unidade Acadêmica ainda não assumiu totalmente a lotação; logo, existe uma necessidade de 

o coordenador negociar diretamente com o professor, pois este, não obstante ser obrigado a 

cumprir hora-aula de ensino de Graduação, tem a possibilidade de ministrá-las em outros 

cursos. 
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Outra questão relacionada à extinção do departamento é o vínculo com a disciplina. 

Enquanto a lotação do professor passa para a Unidade Acadêmica, as disciplinas passam para 

a esfera dos cursos. Nesse caso, precisam ser consideradas algumas situações, como a de que, 

mesmo no caso da lotação de a carga horária docente ser feita ao nível da Direção da 

Unidade, precisa-se considerar que a tarefa torna-se mais fácil em unidades como o 

LABOMAR, que possui aproximadamente vinte professores e ofertam três cursos de 

Graduação. Já no caso de Centros como o de Ciências e o de Tecnologia onde a tarefa é mais 

complexa, o tamanho teria influência direta na configuração da unidade. 

Da mesma forma, a característica da unidade reflete neste processo, como já ressaltado 

com a questão da endogenia. Este é o caso de disciplinas antes lotadas no departamento, mas 

ministradas em cursos de outras unidades. Neste caso, embora a Direção da Unidade seja 

responsável pela lotação, pode surgir um espaço para negociações entre os docentes e as 

Coordenações de cursos. A entrevistada ACA03 expõe uma dificuldade adicional em alocar 

professores, além da possibilidade de este cumprir carga horária em outros cursos. 

Então a gente tem professores que, por exemplo, entraram no nosso curso, 
que saíram para fundar outro. Já aconteceu com a gente. [...] Esse tem sido 
um desafio muito grande. É aquilo que eu disse, eu acho que, quando a gente 
estiver lotado em um espaço físico, uno, a gente vai ter condições de avaliar 
melhor como vai ser esse processo organizacional.  

Então, como as disciplinas passaram a estar dispersas nos cursos, o professor pode 

tentar uma articulação direta com aquelas que sejam mais interessantes, ou convenientes, o 

que se restringia quando sua lotação era realizada em uma dentre as disciplinas pertencentes 

ao departamento. Embora esse problema possa ser minorado em unidades com a maioria de 

suas atividades endógenas, como, por exemplo, a faculdade de medicina, em unidades como a 

Faculdade de Educação e o Centro de Ciências, que fornece professores para um amplo 

conjunto de unidades, a questão pode trazer complicações para a lotação do docente, quando 

tiver de ministrar disciplinas em mais de um curso e em mais de uma unidade.  

Quando se associa a questão da extinção do departamento com o mecanismo de 

coordenação descrito por Mintzberg (1984), tem-se uma situação em que as disciplinas 

passam a ser de responsabilidade do curso, mas os professores que irão ministrá-las podem 

ser lotados em mais de um curso, o que pode provocar choques de horários. Essa discussão 

ainda está em processo, como afirmou o próprio reitor ao colocar que ainda não é possível um 

diagnóstico preciso da superioridade ou não de estruturas sem departamento. Por sua vez, a 
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discussão levanta muitas questões sobre a parte que vem sofrendo maior impacto das 

mudanças, que são as Unidades Acadêmicas. 

6.3.2 Unidades acadêmicas no contexto da universidade 

A discussão da parte principal da organização já demonstrou a crescente importância 

das unidades acadêmicas, tanto pelo aumento de seu número nos conselhos superiores quanto 

por assumirem uma série de funções delegadas pela Administração Superior. Assim, percebe-

se uma valorização do diretor enquanto elemento de interlocução entre a Administração 

Superior e o nível operacional da universidade. É importante que as mudanças sejam 

discutidas na estrutura dessas unidades, por serem as que mais impactam a flexibilidade e 

inovação da universidade, o que ocorre tanto nas unidades tradicionais quanto nos Campi e 

Institutos. 

Além de ser uma inovação na estrutura, a eliminação do departamento também é vista 

como uma forma de propiciar maior flexibilidade à universidade, pois o professor sairia da 

visão estanque de sua área para incorporar uma visão sistêmica da universidade. Porém, o 

próprio entrevistado AS01 reflete sobre o tipo de melhoria que os Campi do Interior e os 

Institutos proporcionam. 

Se alguém perguntar hoje, melhorou com os institutos? Com os Campi do 
Interior? É muito cedo para a gente avaliar, porque isso é um processo que 
esta em construção, porque de qualquer forma, em função da dinâmica do 
dia-a-dia dessas unidades, alguma subunidade vai ter que ter. Um campus 
vai precisar ter uma unidade para manutenção, uma unidade para gestão de 
pessoal, uma unidade para gestão de projeto e ai vai. Agora, isso está sendo 
construído considerando a realidade de cada um desse campus, para que a 
gente não tenha um modelo engessado que venha comprometer depois o 
conjunto (AS01). 

A estruturação dessas novas unidades ainda está em andamento e configura-se de 

forma incerta, por ainda ser um processo em construção. O ajuste mútuo é um mecanismo de 

coordenação que vem sendo muito utilizado, seja nas reuniões entre os diretores seja em 

ações como o seminário de gestão, instituído para pautar as discussões sobre universidade. As 

mudanças e perspectivas na implementação dessas novas estruturas foram abordadas em todas 

as entrevistas que se referiam às unidades, em uma sequência de análise que parte da 

Administração superior até chegar aos informantes posicionados fora da estrutura hierárquica.  
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Dentre as discussões que envolvem a criação das novas unidades, destaca-se o 

Instituto UFC VIRTUAL, que engloba uma modalidade diferente de ensino e desempenha 

funções acadêmicas e de suporte que exigem soluções diferenciadas. Tem-se também o 

LABOMAR, que possui longa tradição na universidade, e compartilha com o Instituto UFC 

VIRTUAL uma existência como órgão suplementar antes de tornar-se unidade acadêmica. Os 

outros dois institutos também não foram criados no nada. O Instituto de Educação Física e 

Esportes foi desmembrado da Faculdade de Educação com a incumbência de não apenas 

assumir as atividades acadêmicas relacionadas a sua área de conhecimento, mas também 

gerenciar e dar suporte às atividades esportivas da universidade, conforme descrito no 

Formulário do REUNI. O último instituto criado na capital é o que ainda está mais disperso, 

funcionando em instalações provisórias e mesclando cursos existentes, oriundos de unidades 

acadêmicas tradicionais com cursos novos. Também caberia ao ICA ser um órgão de suporte 

para as atividades artísticas e culturais da universidade. No caso dos Campi do Interior, o 

Cariri é o de implementação mais avançada, motivo pelo qual foi escolhido para entrevista. 

Além disso, importantes análises serão possíveis a partir dos centros tradicionais que tentam 

adotar maior agilidade em seus processos, mesmo mantendo seus órgãos tradicionais. 

Sobre este pano de fundo, tentam-se compreender as mutações na universidade a partir 

das mudanças estruturais implementadas nas unidades. Iniciando pelo Instituto UFC 

VIRTUAL, sua natureza peculiar é reconhecida pela própria administração superior. 

[…] Foi muito salutar quando o ainda reitor Ícaro delegou ao vice dele, 
Jesualdo Farias, acompanhar a área de Educação a Distância. Que vinha 
crescendo, digamos assim, numa percepção correta de um setor da 
universidade que enxergou antes do tempo a importância disso, e que se 
jogou, e foi a frente, e se preparou, se ofereceu e captou projetos. E foi 
transformada em Instituto Universidade Virtual. E começou a trabalhar no 
campo da extensão, com aqueles cursos, e depois enveredou um pouco para 
a Pós-Graduação, mas não tinha graduação ainda. Quando o vice-reitor 
Jesualdo assume, ele passa a trabalhar diretamente com o diretor, o 
professor Mauro Pequeno, a gente percebe como esse desenho vai tomando 
um corpo maior, e a ousadia vai aumentando. [...] Nos entramos na UAB, e 
vem os cursos de Graduação... Isso trouxe também, para nos, uma forma 
nova de ver a universidade, porque nos passamos a contar com um número 
significativo de cursos, um número significativo de alunos, nos vamos 
chegar a 10.000 alunos de Educação a Distância em 2012 (AS04). 

O instituto UFC VIRTUAL pode ser discutido em duas lógicas, enquanto modalidade 

de ensino, no qual se enquadra na questão flexibilização já acentuada na seção 01, e como 
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uma unidade acadêmica criada em moldes diferentes dos Centros e Faculdades tradicionais, 

inclusive sem a figura do departamento. 

A Universidade Federal do Ceará tinha na sua estrutura um órgão chamado 
UFC Virtual, que era ligada diretamente ao reitor. [...] Tinha uma estrutura 
bem enxuta, tinha basicamente o diretor e seus assessores imediatos, cuidava 
de toda a questão da Educação a Distância. Quando nos assumimos a 
reitoria, nos repensamos esse modelo, no sentido de, primeiro dotar essa 
estrutura de recursos humanos, relacionados a área de ensino semipresencial 
de uma forma geral, e transformá-la numa unidade acadêmica. Então, a UFC 
Virtual é um instituto, chamado Instituto UFC virtual. Nos preservamos a 
sigla e esse instituto foi criado recentemente, embora já funcionasse dentro 
dessa lógica, mas ele se transformou em unidade acadêmica recentemente. E 
hoje ele tem, portanto, todos os professores que atuam essa área estão 
lotados nessa unidade. Outras universidades distribuíram, diluíram os 
professores nos departamentos e eles ficam servindo aos cursos 
semipresenciais. Na nossa universidade não, todos os professores que 
fizeram concurso para trabalhar com ensino semipresencial estão nessa 
unidade, da mesma forma que os servidores técnico administrativos. Como é 
uma unidade recente, como unidade acadêmica. Está-se trabalhando no 
projeto para implantar a infraestrutura física. Se o projeto ficar pronto e 
licitado até o final do ano, se não, no próximo ano. E esse instituto, ela já 
tem também um curso de Graduação presencial, […] que tem como objetivo 
formar profissionais para trabalhar mídias do ensino semipresencial. Então, 
por enquanto, o diretor foi nomeado pro tempore, pelo reitor, da mesma 
forma o vice-diretor, mas no próximo ano, quando nos teremos eleições 
unificadas para diretores, esse instituto vai eleger seu diretor e seu vice-
diretor, portanto, será uma unidade acadêmica que não estará mais ligada 
diretamente a reitoria. O orçamento, esse ano, pela primeira vez, vem já 
direto no orçamento da própria universidade, os recursos destinados, 
sobretudo aos cursos custeados pela Universidade Aberta do Brasil, eles vem 
no orçamento, portanto não tem nenhum conflito no que diz respeito a 
questão do orçamento. E do curso presencial, ele é custeado com recursos do 
REUNI, já que foi um curso lançado pelo REUNI. Então isso é nossa 
Educação a Distância, e tudo que for feito daqui para frente, com relação a 
Educação a Distância, vai estar lá. Existe um conselho, constituído de 
representantes de todas as demais unidades acadêmicas, porque nós temos o 
projeto de incorporar em todos os nossos cursos um percentual da carga 
horária na modalidade a distância, até 20%, dependendo do que o projeto 
pedagógico de cada curso permite. Então, esse conselho vai se reunir 
frequentemente e decidir a lógica [...] (AS01). 

O relato do entrevistado AS01 revela a importância dessa unidade para a estratégia de 

gestão da universidade. Quanto a sua estruturação interna, o projeto pedagógico do instituto, 

já descrito, coloca uma organização baseada em setores, de forma a dar suporte tanto para 

suas próprias atividades quanto para o processo de virtualização da universidade.  

O Instituto UFC VIRTUAL possui um histórico anterior ao REUNI e engloba a 

virtualização das atividades das universidades, como descrito pelo entrevistado AS02. 
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A Universidade Federal do Ceará, por questões internas, despertou cedo para 
metodologias e tecnologias de Informação e comunicação que são o suporte 
da Educação a Distância. O Instituto UFV Virtual foi criado na Universidade 
Federal do Ceará como um órgão suplementar, ligado diretamente ao 
gabinete do reitor, no ano de 2002. Com a criação do Instituto UFC Virtual 
houve um grande avanço na organização de metodologias e tecnologias de 
ensino/aprendizagem não ainda vinculadas a cursos de Graduação a 
distância, mas a cursos de extensão, a cursos pontuais, solicitadas por 
bancos, tipo, Banco do Brasil, e o instituto foi crescendo até ofertar os 
primeiros cursos de [Graduação] educação a distância a partir de 2006. Em 
2010, nos levamos ao Conselho Universitário a proposta de criação do 
Instituto UFC Virtual como unidade acadêmica. Ai sim, só a partir de 2010, 
o Instituto UFC Virtual passa a ser uma unidade acadêmica com o mesmo 
status das outras unidades que ofertam cursos de Graduação e de Pós-
Graduação, porque ela passaria a cuidar de duas coisas básicas. Uma, as 
políticas de difusão e implementação de tecnologias digitais, de 
metodologias de ensino/aprendizagem ligadas a tecnologia da informação e 
comunicação para todos os cursos de Graduação. Essa é a missão principal 
do Instituto UFC Virtual, ou seja, não seria exclusivamente voltado para a 
educação a distância. As metodologias são a distância, mas não 
necessariamente para cursos a distância. A gente tem clareza que os cursos 
presenciais precisam utilizar essas metodologias. Cada vez mais, e não 
necessariamente, estariam voltadas para distâncias rurais. Problemas urbanos 
hoje também exigem que a educação se utilize dessas metodologias. E, a 
segunda vertente, cuidar com mais qualidade, com mais definição dos cursos 
a distância. Em 2010, quando o Instituto foi criado, nos já tínhamos também 
criados 08 cursos de educação a distância, que são os cursos que a gente tem 
hoje na UFC, cursos semipresenciais, porque tem os 20% presenciais que a 
lei exige. Então, desses oito cursos, só dois não são licenciaturas, são cursos 
de administração. Nos temos um curso de administração e um curso de 
administração com ênfase em Administração Pública (AS02). 

Além das diferenças nas atividades acadêmicas com uso do forte aparato tecnológico 

que a modalidade semipresencial exige, sua inserção na virtualização da universidade coloca-

o como uma das unidades que terá maior interação com a universidade. O entrevistado AS02 

menciona um Conselho ao qual a inserção de 20% do conteúdo dos cursos presenciais seria 

apreciada. Perguntado sobre se esse Conselho seria o da Unidade, respondeu negativamente. 

Além do conselho formal, tem esse que é constituído de representantes de 
todas as outras unidades acadêmicas. Porque veja bem, o Instituto UFC 
virtual, além da prerrogativa de criar cursos e lecionar cursos próprios, ele 
vai lecionar cursos que já existem, como já leciona Física, Matemática, 
Letras, Administração, então, nesse caso ele tem que submeter a apreciação 
dessa oferta ou da demanda, dependendo de que forma isso vai ser 
encaminhado, a unidade lá, através de uma apreciação prévia a esse conselho 
(AS01). 
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A formação de conselhos ou fóruns de discussão apresenta-se como medida de 

socialização do conhecimento que vem sendo adotada no caso de ações inovadoras, como 

relatado neste caso da EAD e na expansão das unidades acadêmicas com os institutos e 

Campi novos. A dinâmica de construção do Instituto é revelada por seu diretor, quando afirma 

não ter sido difícil a modificação de órgão suplementar para a Unidade Acadêmica, posto que, 

na prática, já vinha funcionando como uma unidade acadêmica. 

Desde o começo, sabia que ele seria unidade acadêmica, desde a concepção. 
Não foi nenhuma novidade, nos caminhamos nesse sentido. A questão era 
nos não vamos criar ainda para que não seja traumático. Você imagina criar 
por decreto, criar uma coisa por decreto sem ter se sedimentado. Ia ser 
artificial, essa criação, essa coisa esta acontecendo em muitas instituições, 
estão sendo criadas por decreto pelas reitorias. Cria-se um instituto todo 
artificial dentro das instituições, ela fica toda desequilibrada dentro das 
instituições. Então foi criado aqui desde a concepção, vamos montando. 
Tivemos alguns ajustes, que também já vínhamos informalmente 
trabalhando, que foram os núcleos, criação dos núcleos internos dentro do 
instituto. Nos já vínhamos trabalhando com os núcleos, os núcleos já 
existiam de maneira informal. E com a aprovação do Instituto como unidade 
acadêmica, lá na reunião do CEPE, nos aprovamos o regimento do instituto, 
que aí tem tudo montadinho, organizado, organograma interno. 

PESQUISADOR: Mas essa transformação em unidade acadêmica, de 
direito, embora já existisse de fato, trouxe modificações? 

MP: É, trouxe algumas, principalmente dentro da estrutura da universidade, 
mas do que interno. As modificações que poderiam ser internas, não foram 
internas, as mudanças foram externas. 

PESQUISADOR: Já existia um conselho aqui do Instituto? 

MP: já existia, só que agora foi formalizado, porque antes a gente fazia um 
conselho com todos os professores do Instituto, agora o conselho do Instituto 
é formado pelos diretores dos núcleos, os coordenadores de núcleo. Esse é 
que é o conselho agora porque a gente segue o que a legislação, o regimento 
da instituição, fora algumas coisas que foram ajustadas (DIR05). 

Aqui se tem a primeira diferença em relação às demais unidades, pois mesmo unidades 

como o Centro de Ciências e a Faculdade de Educação, que fornecem grande número de 

docentes para outras unidades, não possuem uma instância de discussão envolvendo as 

unidades demandantes. O entrevistado AS02 afirma que o fato de o Instituto UFC VIRTUAL 

desempenhar simultaneamente a função de um órgão de linha (acadêmico) e de órgão de 

apoio para outras unidades não cria dificuldade de coordenação, pois suas atribuições foram 

esclarecidas desde sua origem e se materializaram no projeto aprovado em 2010. 

Ou seja, o Instituto UFC Virtual aprovado, ele tem uma estrutura gerencial 
diferente de todas as unidades acadêmicas. Foram criados cinco setores de 
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administração, exatamente para cuidar do suporte da administração 
acadêmica, porque o Instituto UFC Virtual hoje tem curso presencial, o 
curso de Sistemas e Mídias Digitais é um curso totalmente presencial de 
responsabilidade exclusiva do Instituto UFC Virtual. Tem a responsabilidade 
de dar suporte as unidades em relação as metodologias, as tecnologias de 
informação e comunicação e tem uma co-responsabilidade, co-gestão com os 
cursos semipresenciais. Então, foram criados cinco setores, cinco 
coordenações direcionadas a este gerenciamento  

[...] 

o Instituto UFC Virtual, quando foi pensado como unidade acadêmica, 
levou-se em conta esse papel diferenciado. Ele tem uma relação com as 
unidades que ofertam os cursos semipresenciais, por exemplo, o curso de 
matemática, de física e de química, as licenciaturas, são do Centro de 
Ciências. A responsabilidade da oferta desses cursos não pode ser só do 
Instituto UFC Virtual. Tem que ser compartilhada com o Centro de Ciências. 
Então, com os cursos semipresenciais, o Instituto vai sempre compartilhar 
responsabilidades quando a origem deste curso for outra unidade acadêmica. 
Isso também esta definido no projeto. O que significa ser co-gestor? Isto esta 
claramente definido nos papéis dos colegiados, indicação de coordenação 
(AS02). 

Essa ideia de suporte já esta inserida nos próprios cursos semipresenciais da 

instituição, pois a utilização do Solar como ambiente de aprendizagem não exime o instituto 

das tarefas de coordenação logística de tutores e materiais que se deslocam aos polos. No caso 

dos demais cursos da UFC, o suporte não seria tanto material, pois as unidades têm acesso a 

este tipo de recurso na própria instituição; seria de compartilhamento e negociação das 

responsabilidades de prover uma matriz curricular que incorporasse os métodos de 

ensino/aprendizagem virtuais ao ambiente presencial. Como o DIR05 ressaltou ao dizer que o 

Solar possui uma concepção pedagógica que lhe fundamenta, a dificuldade pode ser a de 

harmonizá-lo com as concepções dos diversos cursos. Esse processo encontra-se em fase de 

divulgação, devendo ser implantado a partir do edital do MEC para inserção dos 20% da 

carga horária a distância. Porém, a implementação de disciplinas ou atividades 

complementares não significa que possíveis reformulações curriculares, para absorver 

indistintamente ambas as modalidades, possam ser realizadas a partir de soluções únicas. 

Essa preocupação foi reconhecida pelo entrevistado AS04, não apenas na integração 

pedagógica, mas na harmonização das estruturas física e tecnológica. O instituto é uma 

unidade dentre dezesseis unidades, porém, após implementados todos os cursos do REUNI, e 

os cursos semipresenciais, a UFC terá aproximadamente 40.000 alunos, sendo um quarto na 

modalidade semipresencial. Nesse raciocínio, reproduzem-se dois trechos de sua fala 
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referente à questão da harmonização das modalidades de ensino e o já destacado papel da 

Tecnologia da Informação. 

Repercute em todo o complexo de sistema de informação da universidade. E 
a própria a Secretaria de Tecnologia da Informação tem que dialogar muito 
com o Instituto Universidade Virtual. Agora, o grande desafio [...] é como 
que essa Educação a Distância se integra ao nosso modelo tradicional de 
educação, de formação. Essa agora, é algo que nos vamos passar a vivenciar 
mais. Quer dizer, nos estamos utilizando a Tecnologia da Informação. Como 
o Instituto UFC Virtual usa? Nos não estamos, não é? Então, como é que a 
gente passa a..., porque não são duas universidades. A Universidade Federal 
do Ceará presencial e a Universidade Federal do Ceará virtual, não são, é 
para ser uma só. [...] o que nos precisamos é trazer a forma como o Instituto 
trabalha para dentro da universidade. Essa esta sendo o grande desafio, esse 
é um grande desafio. [...] como é que você já pode usar hoje, pela legislação, 
até 20% da carga horária das suas aulas com as tecnologias de Educação a 
Distância. Quantos estão usando? Quem está usando? (AS04). 

Em outro momento, o entrevistado AS04 foi indagado sobre o processo de inserção 

dos alunos da modalidade semipresencial na universidade, pergunta oriunda do depoimento 

dos coordenadores de polo entrevistados que identificavam no fato de o polo não ser de 

responsabilidade da UFC uma grande ausência da mesma, ficando apenas o Instituto UFC 

VIRTUAL como ponto de contato. 

Essa questão está em debate, inclusive bandeira do DCE, do movimento 
estudantil está cobrando isso. A pró-reitora de Assuntos Estudantis tem 
começado a trabalhar isso. O pró-reitor de Graduação também, 
particularmente esses dois, junto com o Instituto UFC Virtual. Inclusive, eu 
diria, simbolicamente, mas tem essa agenda que nos começamos a distribuir 
para todos os alunos da UFC no ano passado, uma agenda, esse ano eles vão 
ter acesso. É uma simbologia, claro, mas, como é que ele tem o sentimento 
de pertença maior a universidade. […] Enfim, quais serão os mecanismos de 
inclusão dessas pessoas que..., [...] alguns questionamentos foram trazidos, 
alguma coisa tem sido feita, mas ainda é muito pouco. O avanço foi muito 
rápido com a UAB, cresceu rapidamente o número de cursos e tem uma 
demanda represada para o ensino superior. Então veio a adesão muito 
grande, mas é algo que, veio a cobrança via assuntos estudantis, a assunto 
estudantil começou a questionar. E também do ponto de vista do 
acompanhamento pedagógico. Ou seja, nas avaliações dos núcleos, e você 
deve ter tido acesso a forma como se deu. Alguns núcleos não foram mais 
credenciados, teve-se que fazer ajustes. Porque não estavam respondendo, 
claro, não estou buscando culpados, mas ai é parceria com o Estado, e o 
Município. Algumas daquelas ações não estavam acontecendo a contento, 
então, como é que eles participam? Então, esse debate está colocado, precisa 
ser tratado. Também não é só dando agenda, da UFC, ou permitindo, ou 
criando mecanismos para eles votarem numa eleição para DCE ou mesmo 
para... Enfim, isso esta sendo trabalhado, e precisa ser trabalhado, porque 
senão, como é que nos podemos dizer que é da UFC? (AS04). 
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O crescimento do Instituto parece advir de sua ligação com a própria Reitoria, da qual 

era órgão suplementar, embora tivesse autorização para receber lotação docente. Essa ligação 

lhe permitia desenvolver projetos, inclusive iniciar a oferta dos cursos de Graduação, embora 

a contratação de pessoal ocorresse mediante projetos e sua própria manutenção e suprimentos 

dependessem dos recursos arrecadados ou de alocações da Reitoria, pois não participava do 

orçamento por não ter a autonomia formal de uma unidade acadêmica. 

[…] antes de ser uma unidade acadêmica, era um órgão da administração 
superior, chamado um órgão suplementar, e, por delegação da Reitoria, esse 
órgão suplementar estaria mais ligado a Pró-Reitoria de Graduação porque 
as tarefas desse órgão era mais vinculadas a Graduação. Muito mais cursos 
de graduação, então nós entramos para ajudar na transição. Hoje ele tem 
autonomia total, o órgão decisório do Instituto UFC Virtual é o seu conselho, 
que assim como os Centros, Faculdades e Institutos têm o seu conselho 
superior. O conselho superior tem uma definição regimental, formado de 
diretor, vice-diretor, representantes e professores, representantes de técnicos, 
os coordenadores dos cursos existentes lá, no caso, o de sistemas e mídias e 
os semipresenciais, formam o conselho e essa é a instância máxima de 
decisão. Todas as unidades acadêmicas têm uma, já é uma inovação da UFC 
que nasceu no ano passado, no início do ano passado, a coordenadoria de 
programas acadêmicos. Então hoje, quando criado, o Instituto UFC Virtual 
também recebeu a sua coordenadoria de programas acadêmicos, que tem 
uma função gerencial de acompanhamento de todas as ações acadêmicas da 
unidade. Então, tem um órgão de direção, é um órgão de direção, e tem 
como coordenador um assessor do reitor indicado pelo diretor da unidade. 
Isso todas as unidades têm. E as coordenações, que tem os seus colegiados 
regimentalmente definidos. Colegiado do curso de sistemas e mídias, do 
curso de matemática semipresencial, do curso, então, qual a diferença? A 
diferença é que não tem departamento (AS02). 

A Coordenação de Programas Acadêmicos do Instituto UFC VIRTUAL subdivide-se 

nos cinco setores já descritos. Essa seria a diferença orgânica do Instituto, além das 

ressaltadas na discussão do subsistema de atividades. Sobre o posicionamento das atividades 

do Instituto UFC VIRTUAL na estratégia da universidade, o entrevistado AS02 afirma que: 

A tarefa do Instituto UFC Virtual é uma das mais caras para a universidade. 
Por isso a gente tem que investir muito em suporte, em infraestrutura para 
que as demandas possam ser respondidas. Só para você ter uma ideia, a 
própria Capes, muito recentemente, lançou um edital para fomentar a 
utilização de tecnologia da informação e comunicação nas universidades. 
[...] Quem levantou esse problema com um alto dirigente da Capes fomos 
nós aqui, mostrando para ele o seguinte: que há uma resistência, na educação 
presencial, em relação à educação a distância. Porque não se está vendo a 
educação a distância, ela chegou como concorrente da presencial, e não se 
esta percebendo que o elemento fundamental da educação a distância de hoje 
- porque ela é antiga, ela não é de hoje, ela tem décadas de existência - são as 
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tecnologias, e metodologias de informação e comunicação, sem as quais 
nenhum curso presencial pode sobreviver hoje ou, pelo menos, ser atual, ser 
contemporâneo. Então, a ideia é como fazer para levar essas tecnologias, 
essas novas metodologias, para todos os cursos ofertados. O edital da Capes 
veio neste sentido, comentando, todos nos entramos, vamos receber o 
recurso, algum recurso para começar o trabalho. Só para finalizar, a 
educação a distância, por conta da tecnologia, ela passará a ser uma 
educação sem distância. Hoje, com as mídias digitais, se você esta no Piaui e 
eu estou aqui,se nos estamos em contato direto através de uma tela, on-line, 
nos não podemos dizer que isso é a distância. Então, cada vez mais, esses 
processos serão aprimorados e levados para dentro das salas de aula 
presenciais. Quem é que vai cuidar disso? Quem é que vai orientar? Quem é 
que vai estudar? Quem é que vai se comprometer? Se responsabilizar por 
essas metodologias e tecnologias, que não é ter as metodologias e 
tecnologias, é ter adequadamente, é saber aplicar. Então isso é fundamental 
para que esse processo possa se desenvolver de forma coerente na 
universidade. 

Outra questão que se pode colocar são as soluções implementadas pelas unidades para 

abarcar o crescimento das ações. No caso das unidades tradicionais, destaca-se a solução dos 

diretores adjuntos implementados no Centro de Tecnologia, o qual o diálogo adiante transmite 

sua função e posição na estrutura do centro. 

Criamos quatro, mas isso é uma ideia do Centro de Tecnologia. É uma 
atividade não vou dizer informal, mas não formalizada. Nos criamos quatro 
diretorias adjuntas. [...] São diretorias de ensino, de pesquisa, de extensão e 
de assuntos interinstitucionais. Então, isso são as diretorias que a gente tem, 
são quatro professores, mas que não existem na estrutura formal do Centro. 
Eles tem portaria, que eu tenho essa prerrogativa. Tem portaria, tudo, tem 
ajuda, mas não tem gratificação, não tem uma definição clara. Não tem 
aquele “o coordenador, é papel...”, porque não esta dentro da estrutura da 
universidade. E isso tem me ajudado bastante, esse professor com quem eu 
estava falando é um dos professores que me ajudam. [...] No Centro de 
Tecnologia, hoje, temos mais de 200 professores, quase 100 servidores, mais 
de 3.000 alunos. Então ela ficou muito grande e não da mais. Antigamente 
era só o diretor, depois ficou o diretor e o vice, hoje, só o diretor e o vice não 
consegue dar conta. Então, convidamos esses professores para fazer parte da 
gestão. Tem um problema de sala de aula, vão falar primeiro com o nosso 
diretor de ensino ai tenta resolver. Eles só fazem me comunicar e pronto. 
Não deu certo? Aí joga para mim. Então, é meio como um anteparo e uma 
distribuição de..., agora, é um estilo meu. Eu gosto muito de descentralizar. 
Tem uns que gostam de centralizar, eu gosto de descentralizar. Eu acho que 
meu papel aqui é um papel muito mais estratégico do que de estar assinando 
e controlando. Então, como ela é uma estrutura informal, tem coisa que fica 
meio... Na realidade, tudo sobra para o diretor.  

PESQUISADOR: Então existem funções que estão sendo criadas mas ainda 
não foram formalizadas e nem posicionadas na hierarquia da universidade? 
Como é esse processo? 
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B: É, eu acho assim, é uma figura. A figura de um diretor, por exemplo, de 
ensino, que antigamente a gente chamava de diretor de Graduação, ela é 
antiga. Ela é da época do professor Jesualdo e nos mantivemos e criamos 
mais essas três diretorias. Então, se nos dermos condição a essas diretorias, 
eu acho que é uma ideia muito boa. Porque hoje a gente vê que o pessoal já 
identifica os diretores. Então eu quero falar tal assunto, eu vou lá naquele... 
logo assim, nos estamos quebrando a cultura. Primeiro fala com fulano, se 
não conseguir, então vem falar comigo. 

PESQUISADOR: Mas aí você também cria um possível choque. Porque ele 
vai entrar na seara do coordenador de curso e do chefe de departamento. 

B: Não, não, ele é meu preposto. Entendeu? Então, ele [...] coordena os 
coordenadores. Ele não recebe o aluno, aquele probleminha lá não. Pode até 
receber, mas chama o coordenador e “o que foi que aconteceu?”, entendeu? 
Então assim, teve problema lá de choque de horário de sala, ou um aluno que 
se sentiu..., passa primeiro por ele e depois chega, se for o caso, para gente. 
Mas ele não trata da miudeza do dia-a-dia da coordenação. Isso ai é papel 
do... , e isso, graças a deus, não tem dado, não tem gerado nenhum conflito. 
Tem sido até bom, porque ele tem feito essa coordenação desse fórum dos 
coordenadores, então isso tem sido muito interessante. 

PESQUISADOR: Mas requer um professor com muita habilidade de 
negociação? 

B: Com certeza! E que requer, vou dizer, até uma certa abnegação, porque 
não tem remuneração. Então, por um lado, eu tenho que estar pedindo, 
“rapaz, me ajude!”. Obviamente que a gente chama as pessoas, eles se 
comprometem e tudo, mas eu não posso chegar e “rapaz, tá aqui, vá agora 
fazer isso, fazer aquilo”. É sempre dentro de uma agenda porque ele não é 
remunerado, não é um cargo formal da universidade. 

Essas soluções informais denotam que mesmo as unidades tradicionais estão sendo 

demandadas a dar respostas que muitas vezes ultrapassam sua capacidade. Se consistem em 

mecanismos de promoção de flexibilidade e inovação na estrutura, não é possível dizer, 

embora caracterize um estilo gerencial mais descentralizador. Caso o discurso se materialize e 

cada unidade possa ter a possibilidade de definir sua estruturação, e sendo reconhecida de 

forma oficial essa diversidade, aí poder-se-ia considerar como uma estrutura flexível, pois a 

legislação universitária teria de estabelecer critérios que permitissem as unidades acadêmicas 

definirem o número e os tipos de cargos, bem como instâncias deliberativas, que melhor se 

adequassem às peculiaridades da área de conhecimento, ao grau de endogenia e ao tamanho, 

dentre outros. Os elementos coletados ainda não permitem estimar o tipo de função que 

desempenhariam, nestes novos cargos, se especializadas funcionalmente ou como agentes de 

integração multidisciplinar.  

Sobre esse tipo de experiência, o entrevistado AS04 afirma que as diversas unidades 

estão construindo um aparato de apoio ao redor da direção da unidade. O que está previsto na 
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norma são os cargos de diretor, de vice-diretor e de secretária; entretanto, muitos estariam 

transformando estes dois últimos para abarcar as atividades oriundas do departamento ou, no 

caso das unidades tradicionais, dar suporte às ações do centro ou faculdade. 

Então, se você tivesse uma coordenadoria. Coordenadoria Administrativa, 
Financeira não sei se cabe. Uma miniprefeitura, o que vier a surgir daí, como 
no caso do Centro de Tecnologia, que eles tem até Relações Internacionais, 
porque eles tem muitos projetos com a França e os Estados Unidos. O 
Centro de Ciências Agrárias tem a de Extensão, porque é onde tem que ter 
muita extensão. Você gera carreira, inclusive. Você ter pessoal técnico de 
carreira naquela unidade administrativa ali. Agrárias têm um núcleo, que é a 
antiga Superintendente de Projetos Especiais, lá eles tem uma equipe. Tem 
um Economista, dois Agrônomos, um... Então, é um time de nível superior 
de carreira. Que ai, você não tem só o diretor, o Vice e a Secretária. Você 
tem o diretor, o vice, a secretária e esses outros. Então, o que eu estou 
percebendo, como não está definido, as experiências vão levar a uma 
definição. Se vai ser virtual, vai ser daquele jeito. Se é tecnologia, ta daquele 
jeito. Como é que vai ficar o Cariri? Como é que vai ser o ICA com a 
diversidade, Design, Teatro e Moda. Então é algo ainda em definição. Mas 
eu acho que é salutar. Porque nos faz repensar o nosso modelo de gestão. 

PESQUISADOR: Ou seja, nenhuma diretriz, por enquanto, determinada pela 
Administração Superior. 

LA: Não, está só aquela geral. As coordenações ficam com o acadêmico e a 
direção do campus fica com o administrativo. Até onde vai? É um exercício. 

Estas experiências permitem identificar nas instâncias de discussão, como os 

seminários de gestão e os fóruns envolvendo diretores e a Administração Superior, novos 

mecanismos de coordenação de atividades como o “ajuste mútuo”, que possui grande 

informalidade. Apesar das decisões precisarem ser formalizadas, muitas lacunas no processo 

decisório ainda se fazem presentes enquanto não se chega a uma normatização que possa 

englobar todas as unidades. 

6.3.3 Processo de centralização/ descentralização 

Foi recorrente na pesquisa a utilização do termo descentralização, envolvendo tanto as 

atividades acadêmicas quanto administrativas. Neste quesito, deve-se considerar que a 

universidade é uma instituição relativamente descentralizada, quando se consideram as 

questões acadêmicas, e centralizada no que se refere ao orçamento. Dessa forma, embora a 

descentralização permeie os discursos dos gestores da Administração Superior e dos diretores 

do Centro, os elementos identificados remetem à centralização/descentralização de atividades.  
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No caso, iniciou-se a experiência de descentralização dos recursos pela delegação aos 

diretores das unidades acadêmicas da responsabilidade de concessão de passagens. Da mesma 

forma, vêm implementando a cultura de projetos para a obtenção de recursos por parte das 

unidades acadêmicas.  

E houve e vai haver uma tendência maior a descentralização administrativa. 
Mesmo hoje, há uma relação contínua do reitor com os diretores para 
compartilhar os pleitos. E a partir daí transita onde, onde quer que seja, se é 
na administração, se é no planejamento, se é nos recursos humanos, ou se é 
na Pós-Graduação. foi gerado, eu vou chamar de dinâmica de 
relacionamento, é como se fosse um novo colegiado. O reitor e os diretores, 
em reuniões constantes, e abordando os temas e decidindo, de acordo com 
esse colegiado. […] Então, isso é algo que estava latente na universidade e 
está sendo enfrentado. Mas o reitor não baixou uma portaria dizendo como 
vai acontecer. Vem um processo de gestação de uma resolução que vai para 
o CEPE, que já vem tomando meses de discussão. Aí os diretores levam para 
suas unidades, discutem no seu colegiado, ouvem e traz. Esse esta sendo o 
mais lento, talvez seja o mais delicado. Então, onde é que eu queria chegar, 
tem havido também em outros processos decisórios, um exercício desse 
colegiado é extra-oficial, da relação do reitor com os diretores. Então, a 
construção da decisão final, que depois vai para o CEPE, ou vai para o 
CONSUNI, ela passou antes por esta instância extraoficial dos diretores com 
o reitor. Então, além do exemplo das passagens, do orçamento, por exemplo, 
o reitor não recebe dem..., não decide, nem recebe demandas de uma unidade 
no campo do investimento, obras, reformas e equipamentos. Não recebe! 
Primeiro, ele não decide sozinho, a não ser quando é aquela política indutiva, 
que ai cabe ao gestor, tem que tá... tem necessidade de aportar 2 milhões de 
reais para conclusão do hospital do coração, ai é uma decisão … para isso é 
que nós temos um dirigente máximo, numa hora dessas, mas uma demanda 
por um equipamento para um laboratório, enfim... o processo nasce do 
laboratório, vai para o diretor, o diretor vem para o reitor, chama o pró-reitor 
de Planejamento, para aprovar. Esse ano tem orçamento? Não, aprova para o 
próximo ano. E uma construção, é uma sala, então é prioridade para o 
próximo ano. Você tem aqui no Centro de Ciências, você tem dez demandas, 
o volume de recursos que nos temos só dá para atender quatro. Então, com o 
diretor decide, por qual começar. Vamos atender as dez, mas tem quatro que 
vão ser atendidos agora, começa por qual? Eu acho até que esse exercício é 
algo que não está escrito, não está documentado, mas este esta sendo o 
exercício, de todo esse lance. Até por compreender que realização do 
REUNI, do NAPITT e da Educação a Distância se dá na ponta, na 
linguagem que a gente usa. Isso não adianta nunca o reitor querer que seja de 
um jeito, se não for construído... (AS04). 

A descentralização ocorre em questões mais cotidianas, em nível tático operacional, 

permitindo aos níveis da universidade dedicarem-se a questões mais pertinentes. Quanto ao 

fórum de discussão, foi relatado pelos diretores como uma instância informal onde estão 

sendo discutidas as mudanças na universidade. No caso, juntamente com os seminários de 

gestão, podem ser considerados o locus de debate na instituição. Neste Conselho informal 
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entre a Administração Superior e os diretores de unidade estão acontecendo os debates que 

envolvem os departamentos e o caso das unidades do interior. O DIR03 relatou que na 

participação nesse Conselho já foi questionado sobre as questões envolvendo a distância física 

e a inexistência de departamento. 

No caso da utilização de projetos para pleitear recursos, todos os diretores de unidades 

confirmaram a utilização do instrumento. A seguir, reproduz-se a fala do DIR04, que melhor 

sintetizou o uso desses instrumentos. 

Hoje, para mim é fundamental, eu tenho achado isso perfeito. Passagem, foi 
descentralizado, o que é que eu fiz, chegou aqui, eu criei uma comissão no 
Conselho de Centro. Hoje, qualquer solicitação de passagem que chega aqui 
eu mando para a Comissão. Se a comissão disser “Dê”, eu faço só assinar, 
“não dê”, assino também. Ou seja, se você não der a passagem, quem vai 
reclamar lá é com a comissão e, obviamente, existem os critérios. Então, tem 
sido assim, perfeito. Nós não temos tido mais, as passagens têm atendido a 
todos, tem sido de uma, então tem sido muito bom. Fizemos agora também, 
o professor Jesualdo fez a descentralização de parte de recursos para 
investimento, que também foi muito bem. Eu sentei com o chefe de 
departamento, obviamente como eu tenho uma visão do centro, “olha, eu 
penso assim, assim, assim, o que é que vocês acham?” E aí fechamos. 

O referido diretor, inclusive, ao ser questionado se a gestão por projetos poderia ser 

estendida aos recursos de custeio da universidade, defendeu que sim, que se pode avançar 

ainda mais no processo de descentralização de recursos, desde que sejam estabelecidas regras 

que garantam à unidade acadêmica poder utilizar os recursos que economizar. 

E é essa a ideia, ta nesse sentido. Por exemplo, hoje a universidade esta 
discutindo a descentralização de obras. Ta discutindo a descentralização de 
material de expediente, de material de consumo. Esse é um pouco..., eu até 
faço parte da comissão que discute, porque o grande problema é porque, é 
uma variedade muito grande e o banco de dados da universidade ainda não é 
muito confiável, então nos estamos muito receosos de definir quantos por 
cento vai para cada uma. Mas esta se discutindo isso daí, já houve uma 
descentralização para as coordenações, então, já houve dois editais, em que 
foram definidos recursos para a Graduação. Quem tomava conta do recurso 
era o coordenador de Graduação. Conversamos com o professor Jesualdo e 
solicitamos que ele fizesse outro edital. E o que aconteceu? Ele fez, e o 
pessoal comprou equipamentos, datashow, computador, quadro, para 
melhorar as condições dos cursos de Graduação, via projeto. Cada curso 
tinha que mandar um projeto. Só que tinha coisas, que era o que a gente 
falava para o reitor, de que era, é maior do que a coordenação. Por exemplo, 
Laboratório de Computação, laboratório de sala de aula, nos não temos um 
para cada curso, nos temos um geral. Então, quer dizer, cada coordenador se 
preocupava com seu curso, mas esquecia. Então, esse ano, o professor 
Jesualdo se sensibilizou e em vez de abri um edital para os coordenadores de 



310 

curso, abriu para os diretores de Centro, fazendo com que essas demandas 
fossem contempladas. Então isso foi feito, e a gente já solicitou e tudo o 
mais. Então assim, essa gestão por projetos tem sido muito interessante, 
porque eu acho que você trás outras pessoas para a responsabilidade. Porque 
hoje é muito simples, você pede para o diretor e o diretor se vira. Ai tem que 
acompanhar tudo. Não, agora, você, ta aqui o dinheiro, é seu, vá la e 
trabalha, vá atrás, corra atrás, entendeu? Então assim, eu acho muito 
interessante, e sou defensor, externo isso daí na administração superior para 
que isso se intensifique e se aprofunde. 

Por outro lado, a questão acadêmica sofre uma centralização, como já foi abordado, 

quando se extingue o departamento. No caso, os projetos relacionados as funções da 

universidade tinham de passar por esse colegiado, permitindo a todos os professores 

interessados ou atingidos participarem diretamente. Dessa forma, o discurso de que a 

eliminação do departamento torna mais ágil os processos pode ser interpretado de outra 

forma, como sendo uma facilidade advinda da menor profundidade de discussão que se obtém 

no Conselho da Unidade, uma vez que os representantes não serão especialistas em todas as 

matérias submetidas. 

A seguir, a questão de quem participa do processo de decisão, e que mudanças estão 

ocorrendo é sintetizada na discussão do modelo de governança. 

6.4 Modelos de governança 

O Anuário Estatístico da UFC (UFC, 2010) define explicitamente o modelo de 

governança como sendo Colegiado. Tal informação coaduna-se com o depoimento do reitor e 

de outros atores que ressaltam, mesmo quando não diretamente perguntados, que todas as 

ações são submetidas aos conselhos superiores e que as decisões relativas, especialmente à 

EAD e ao REUNI, deram origem a conselhos informais, nos quais os membros da 

Administração Superior e das Unidades Acadêmicas discutem as políticas universitárias antes 

de gestarem resoluções.  

Em uma análise inicial, destaca-se o papel do Conselho Universitário. Este, que é a 

principal esfera de decisão na universidade, possui representação de todos os níveis e 

categorias (docentes, técnicos e discentes) da universidade, embora com larga maioria de 

docentes. O Consuni é o desaguadouro das demandas e movimentações políticas dos diversos 

atores e grupos de interesse da universidade. Dessa forma, pode-se aludir a um dos aspectos 

identificados por Mintzberg (1984) para identificar as configurações organizacionais e, 

consequentemente, as mutações nas relações de poder, que é a parte principal da organização. 
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No caso da UFC, percebe-se um fortalecimento de sua linha média, representada pelas 

Unidades acadêmicas (Centros, Faculdades, Campi e Institutos). 

As unidades acadêmicas destacam-se na estrutura da UFC porque passaram de nove 

para dezesseis nos últimos seis anos, o que representou a conquista de mais nove assentos no 

Conselho Universitário. Medidas de descentralização vertical estão transferindo para as 

direções dessas unidades a alocação de determinadas despesas, como é o caso da compra de 

passagens. Por outro lado, a criação de unidades sem departamentos leva para o Conselho da 

Unidade questões que antes eram tratadas diretamente entre os professores de determinada 

área, ocorrendo uma centralização vertical. Por inserir-se no REUNI, essa alteração entre o 

poder relativo das Unidades Acadêmicas ainda permanece uma questão em aberto, uma vez 

que ainda não se definiu uma estrutura permanente para essas unidades nem a melhor forma 

de alocação de recursos, pois estas soluções ainda estão condicionadas à capacidade de 

cumprimento das metas pactuadas.  

Embora mantenha-se a estrutura colegiada, promovendo discussões amplas e, muitas 

vezes, demoradas, percebe-se que os debates e decisões ocorrem dentro de uma maioria 

política sólida. Além do domínio dos docentes nos Conselhos, a representatividade de 70% 

para esta categoria nas consultas à comunidade induz a que as articulações concentrem-se 

entre os docentes. Estas discussões ocorrem em um ambiente de hegemonia de um grupo 

político. 

Porém, a não adoção de departamentos, no que se refere ao modelo de tomada de 

decisão, é vista com restrição pelo ex-presidente da ADUFCE, por retirar da estrutura 

universitária uma instância em que todos os docentes participavam. 

Em primeiro lugar porque, o professor, nessa estrutura nova, perdeu a 
instância mínima de deliberação. O professor, no modelo antigo participava 
de pelo menos um colegiado. No departamento, você tem um lugar que você 
vai, você diz o que você quer e registra em ata. Eu sou de um departamento, 
eu vou lá, eu posso ser o único numa posição, isolada, mas eu voto num 
colegiado. Na estrutura de cursos, a maioria das pessoas não participa de 
nenhum colegiado, sabe, você tem uma..., o Curso de Medicina de Sobral, 
sei lá, você tem uma coordenação, e depois você tem o Colegiado do 
Campus, mas vai um ou dois do curso de medicina, um ou dois da, da Física, 
um ou dois da Administração, da Elétrica etc., e forma o Conselho de 
Campus. Mas o professor perdeu poder político. As iniciativas de base, você 
tinha uma instância em que você podia propor, discutir ou votar, manifestar 
sua opinião, ela foi excluída. Essa preocupação levou para o conselho, para o 
reitor, vamos esperar, vamos aguardar, e tal… Essa é a primeira 
preocupação, a segunda preocupação, ai é mais minha, a gente não chegou a 
discutir, assim, eu estou falando mais em meu nome mesmo, é … o 
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departamento é muito criticado, mas o departamento é a ideia de você ter 
uma certa junção de professores de uma área. [...] Mas a gente se preocupa 
muito, porque os cursos são, especialmente na modalidade REUNI, você 
pode ter cursos passageiros. Há uma, se permite, e eu acho que é correto, 
uma certa flexibilidade maior na criação e fechamento de cursos a partir de 
certo momento. Nós mesmos criamos alguns cursos aqui na universidade 
voltados para algumas questões específicas e tal. Mas, do ponto de vista da 
produção de conhecimento, eu não acho que seja uma boa. E o fato de você 
tentar ser mais interdisciplinar, eu acho que a tentativa do REUNI era [...] 
mas mudando esta estrutura, eu acho que não. Talvez se tivesse mudado o 
departamento, mas organizar a universidade a partir só de cursos e centros, 
pode facilitar até o nível decisório, mas elimina alguma instância de 
deliberação. Mas, do ponto de vista acadêmico, você tem prejuízo. Você vai 
no interior, você vê os professores bastante desarticulados. Ele só tem noção 
do seu curso ou daquela universidade (INF01). 

Com base no relato de INF01, desenvolve-se um raciocínio contrário ao de muitos dos 

entrevistados, que consideram o departamento muito burocrático e fechado apenas em sua 

área profissional. O professor afirma que é no departamento que os docentes da mesma área 

têm um fórum de discussão mais democrático, onde todos têm direito a voz e voto, 

participando de forma mais efetiva das discussões que permeiam a universidade. Com a 

extinção deste, os docentes lotados na Unidade Acadêmica podem acabar dispersos e 

voltarem-se apenas para o cotidiano de suas atividades, seja do curso ou de seus projetos de 

Pesquisa e Extensão. 

A desarticulação dos professores que deixam de ter o departamento como instância de 

discussão pode significar uma redução em seu poder de participação nas decisões da 

universidade, uma vez que estas passarão a ocorrer em instâncias nas quais só há acesso 

mediante representantes, ou seja, elimina-se a instância de democracia direta. Embora o 

modelo burocrático não possa ser aplicado integralmente na universidade, muito da 

autonomia do profissional pode ser perdido ao ter que assumir atividades delegadas por uma 

instância da qual não participa, como é o caso das unidades em que os docentes estão lotados 

na direção do centro. 

Da mesma forma, o desempenho de um conjunto de funções, sejam acadêmicas sejam 

administrativas, por um órgão posicionado hierarquicamente acima dos cursos, afetaria as 

relações e a comunicação lateral. Eventualidades como defeitos em determinado equipamento 

obrigariam a utilização de relações informais entre instâncias de mesmo nível, concentrando o 

apoio logístico e a manutenção na direção das unidades, com todos os docentes e técnicos 

passando a interagir com um órgão ao qual estão hierarquicamente subordinados. 
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Sob o aspecto administrativo, pode-se obter um volume de atividades que permita 

delegar a um setor técnico as incumbências de manutenção e provimento, deixando os 

docentes livres para o desenvolvimento das atividades-fins. De outra forma, a participação 

apenas em colegiados de cursos pode direcionar as discussões para os problemas curriculares 

imediatos, desfocando-se das discussões mais amplas das áreas de conhecimento. 

Caso o fórum entre diretores de unidades e administração superior seja formalizado, 

criar-se-ia uma duplicidade de instâncias deliberativas em relação aos Conselhos superiores. 

Mas sua manutenção como instância informal também interfere diretamente na dinâmica 

política da universidade, pois a Administração Superior e os diretores das unidades 

acadêmicas formam a maioria necessária para aprovar qualquer pauta discutida de antemão 

nestes Conselhos.  

Somando-se esses espaços de articulação informais com a hegemonia atualmente 

vivenciada na universidade, tem-se um forte componente político nas esferas de decisão da 

universidade. Nas unidades sem departamento, o risco de desarticulação pode acarretar a 

inserção de elementos do modelo burocrático nas atividades obrigatórias dos docentes, como 

a carga horária de aula, gerando um processo de não participação ou de inércia, quando a 

diversidade de áreas e concepções dentro da unidade não conseguirem uma articulação 

mínima. Esta última situação dependerá dos desdobramentos que permeiam a estruturação 

dessas novas unidades, cuja definição ainda está em processo. 

6.5 Estrutura, Flexibilidade e Inovação: interação e integração na dinâmica 

universitária 

As ações desenvolvidas nos últimos anos na UFC são uma mescla de projetos próprios 

da instituição, elaborados ao longo dos anos, e encontraram nos Programas Federais os meios 

de se materializarem. Por outro lado, percebe-se um grande esforço por tentar implementar 

projetos pactuados, como os do REUNI. O grande exemplo da dificuldade da universidade 

pode ser vislumbrado pela Lei de inovação. Essa lei foi publicada em 2004 e somente em 

2010 a universidade formatou uma resolução mais detalhada normatizando as funções do 

núcleo. Ou seja, na amplitude de ações, aquelas que se desenvolvem de forma mais célere são 

justamente as que a universidade já possui algum know how. 

Isto pôde ser constatado nas ações derivadas das experiências expostas. No caso do 

REUNI, existe ampla movimentação, mas fica evidente na longa descrição realizada, que ele 
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é fruto da aglutinação de diversos projetos já existentes na universidade e a elaboração 

apressada de outros elementos. Como exemplo disso têm-se os cursos que foram planejados, 

mas logo em seguida modificados. Quanto ao Instituto UFC VIRTUAL e ao Napitt, detecta-

se uma diferença bastante significativa. Ambos foram institucionalizados em abril de 2010, 

mediante portaria que regula seu funcionamento. Porém, o histórico da universidade com o 

Ensino a Distância fez com que esse órgão fosse aceito de forma bem mais rápida do que seria 

esperado em uma instituição tradicional. Já no caso do Napitt, só após a resolução é que 

começou a ser implementado, apesar de os grupos de pesquisa já serem ativos na universidade 

e de se ter patentes e serviços de transferência de tecnologia. Obviamente tem-se que 

considerar o perfil das pessoas envolvidas e o acesso a recursos, mas é um fator importante 

esse descompasso no desenvolvimento das atividades. 

O grande elemento integrador dessas ações é o denominado Seminário de Gestão, um 

fórum de dois dias, com participação de todas as instâncias da universidade, que visa gerar 

diretrizes para integrar as ações das diversas unidades em uma ação estratégica da 

universidade. Contudo, o prolongamento da discussão mantém um cenário de indefinição 

quanto às soluções apresentadas e as características que a universidade irá apresentar quando 

concluída a implementação das experiências. 

A discussão sobre flexibilidade e inovação ocorre de forma simultânea devido à 

interdependência dessas duas categorias na definição das modernas configurações estruturais, 

sendo ambas essenciais para compreender o processo que permite caracterizar as mudanças 

como um redesenho na estrutura da universidade. Como elo dessa discussão, foram utilizadas 

as modificações provocadas pelas três experiências em análise, de forma a orientar a 

discussão dos resultados a partir dos pontos identificados como pertinentes ao 

desenvolvimento de mudanças no redesenho da estrutura da universidade, quais sejam: 

1 Divisão e Coordenação do Trabalho; 

2 Autonomia na decisão; 

3 Reforma da estrutura organizacional vigente; 

4 Tomada de Decisão – Centralização/Descentralização; 

5 Modelos de governança; 

6 Novos arranjos organizacionais. 

Os pontos destacados são explorados nas Considerações Finais, retomando-se, então, a 

discussão geral sobre os rumos da universidade com base na discussão entre a análise feita 
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das mudanças pela Administração Superior e a possibilidade de se constatar se as 

modificações caracterizam a adoção de uma nova configuração organizacional ou se apenas 

foram inseridas novas características para tornar a estrutura mais ágil. Dessa forma, as 

considerações finais canalizam a discussão para se identificar se há novos arranjos mais 

flexíveis e inovadores sendo implementados ou se apenas representam soluções provisórias. 
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7 CONCLUSÂO 

Uma das grandes dificuldades em se analisar experiências contemporâneas decorre das 

mudanças de rumo que podem ocorrer durante a implementação das ações. No caso da 

educação superior, o atual processo de reestruturação da universidade vem se desenrolando 

desde 1996, através de uma sucessão de leis, decretos, portarias e pareceres que vêm gestando 

uma reforma universitária fragmentada.  

O presente trabalho reflete esse processo, ora impedido de explorar determinados 

caminhos por suas ações não estarem maduras ou terem sido abortadas ou então pela ênfase 

em assuntos não antevistos nos documentos que guiavam as políticas em implementação. 

O que pode ser considerado como fragilidade, segundo algumas perspectivas, pode 

fornecer análises interessantes sob outra ótica. Deste modo, foram percebidas questões como 

a tentativa de descentralizar parte do orçamento da universidade para unidades acadêmicas. 

Os discursos manifestam essa decisão, as ações expõem algumas experiências, porém 

considera-se como fator limitante o fato de o orçamento da universidade ainda ser 

centralizado. A publicação de um decreto permitindo às universidades utilizarem sobras 

financeiras de um ano no exercício seguinte, publicada perto do término das entrevistas, já se 

refletiu na pesquisa, tendo sido citada nas últimas entrevistas. 

Nessa mesma linha, um documento importante para análise seria o relatório do 

Seminário de Gestão Universitária, apontado pelos membros da Administração Superior 

como o instrumento atual de reflexão sobre as mudanças na instituição. Sem o documento 

consolidado, teve-se que utilizar as informações fornecidas pelos próprios entrevistados e 

aquelas dispersas na estrutura. Contudo, sua não divulgação no prazo anunciado, que seria o 

início do segundo semestre de 2010, também permitiu analises, como a realizada sobre a 

informação prestada pelo entrevistado AS04 de que a estrutura atual da universidade 

encontra-se sobrecarregada. As demandas impostas à gestão da universidade, por conta das 

pactuações realizadas, podem remeter mais adiante à adoção de medidas para cumprimento 

das metas que não sejam fruto do devido processo de discussão nas instâncias da 

universidade. 

De forma geral, obteve-se uma confirmação do problema proposto para a pesquisa, 

bem como do pressuposto básico que foi formulado a partir da literatura, qual seja, embora se 
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constate a presença de ações inovadoras e flexíveis no processo de redefinição da estrutura 

organizacional da universidade, tais ações não ocorrem de forma autônoma, ou seja, 

descolada dos imperativos externos.  

Assim, embora identifique-se um intenso processo de modificação na universidade, 

muitas das ações ainda são incipientes, caracterizando-se bem mais a exploração de 

alternativas do que a definição de estruturas sólidas. Obviamente que algumas mudanças não 

mais serão revertidas, como, por exemplo, a transformação de dois órgãos suplementares em 

Institutos; nem a criação dos Campi do Interior. Embora, nesse último caso, a dinâmica 

universitária possa provocar um desligamento da UFC, para que tais instituições se 

configurem instituições autônomas. 

No caso da discussão sobre o departamento, o interesse recai sobre seu 

posicionamento na estrutura acadêmica, com as funções acadêmicas e administrativas que 

desempenha, sendo a base do poder docente na hierarquia universitária. Pelo visto, a 

discussão ainda deve continuar por certo tempo, com tendência à adoção de um modelo 

híbrido. Unidades pequenas e mais endógenas podem se favorecer pela lotação dos docentes 

na direção da unidade, como seria o caso de cursos como Administração, Contabilidade e 

Economia. Por outro lado, unidades que fornecem grande quantidade de professores para 

outras unidades podem sofrer um processo de desagregação, pois os próprios professores 

podem ser estimulados a negociar as disciplinas diretamente, para atender a seus interesses 

por área e horários, gerando grande dispersão. 

Os docentes possuem uma flexibilidade natural em seu trabalho, especialmente no que 

se refere aos projetos de pesquisa e extensão. No caso da inovação, a eliminação do 

departamento parece ser a grande modificação estrutural, porém sem uma definição clara de 

como este processo se organizará. 

Essas possibilidades foram admitidas durante as entrevistas, quando se mencionou que 

uma faculdade tradicional estava pensando na possibilidade de mudar para a estrutura sem 

departamento, pelo menos parcialmente, constituindo um modelo híbrido. Outro entrevistado 

admitiu dificuldades em unidades como a Faculdade de Educação e o Centro de Ciências, que 

cedem muitos professores para outras unidades. 

O departamento lotava não apenas os professores, mas também as disciplinas. Logo, a 

adequação daquele conjunto de professores nas disciplinas a serem ofertadas tinha um 

responsável. Ao centralizar a lotação docente nos centros cria-se uma dissociação em relação 

às disciplinas, que se dispersam nos cursos. 
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Convém assinalar que problemas também poderão surgir para os cursos que 

necessitam de grande número de professores para a formação de seus alunos de outros 

centros. No caso, a tendência é que a universidade mantenha unidades com e sem 

departamento, observando critérios para tal. E que se acentue a negociação direta entre os 

coordenadores de curso e os docentes, configurando o uso do ajuste mútuo. A questão de se 

isso provocará desagregação entre os docentes de determinada área de conhecimento ou se 

permitirá desenvolver a interdisciplinaridade ainda não pode ser respondida. 

Como as políticas em estudo ainda estão em processo, muitas de suas ações ainda não 

permitem vislumbrar resultados concretos e permanentes. No caso do Reuni, muitas das ações 

desdobram-se até 2016, quando só então se poderá mensurar com fidedignidade os resultados 

produzido. No caso da inovação, a incerteza inerente ao processo não permite projetar 

resultados concretos da implementação do núcleo e a Educação à Distância, apenas 

recentemente começou a interagir com a estr4utura presencial. Além dessa dificuldades 

inerentes aos programas em estudos, identificou-se que, estruturalmente, à própria amplitude 

de ações, bem como o volume de trabalho atual, superam a capacidade atual da universidade.  

Outro exemplo é o Seminário de Gestão, que, segundo o reitor, deve ser anual, 

consistindo das seguintes etapas: realização do seminário no primeiro semestre; produção de 

um relatório para divulgação no início do segundo semestre; e discussão nas unidades para 

levantamento de questões a serem abordadas no semestre seguinte. No caso, a demora em 

consolidar as informações faz com que os diversos setores utilizem versões provisórias, e 

fragmentadas, como diretriz para os programas setoriais. 

Na última visita ao responsável pelo relatório do Seminário de Gestão, realizada no 

final de novembro, o mesmo ainda não havia sido concluído. Percebeu-se uma agenda lotada 

de atribuições e a dificuldade de reunião do grupo formado para essa sistematização. Ou seja, 

a universidade está implementando uma série de ações em que são atribuídas 

responsabilidades individuais e coletivas. No caso, quanto mais atribuições um indivíduo 

possui no setor em que está lotado, mais complicado fica o desenvolvimento do trabalho em 

equipe e a gestão participativa, devido às questões operacionais, mesmo como conciliação de 

agenda. 

Quanto à assimilação e difusão da inovação e da flexibilidade na estrutura 

organizacional, identifica-se o esforço de mudar as relações de autoridade por meio da 

descentralização do processo decisório, porém, mantendo-se centralizada as decisões 
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estratégicas. Ou seja, embora se perceba a formulação de dinâmicas próprias em diversos 

setores, tal ocorre dentro da lógica contingencias de adaptação racional. 

Embora o processo de reestruturação da universidade permita que os diversos setores, 

especialmente as unidades acadêmicas, desenvolvam soluções próprias, a alta administração 

mantém o controle das diretrizes gerais que permeiam a universidade, as quais, por sua vez, 

são formuladas de acordo com as normativas traçadas pelos órgãos superiores. Conforme 

tratado no capítulo 03, quando se abordou o REUNI, tem-se uma adequação não apenas ao 

expresso na lei, mas a própria autonomia é condicionada por interpretações que limitam o 

desenvolvimento de caminhos autônomos. 

Quanto ao modelo gerencial no qual se concentraram as questões de pesquisa, 

percebe-se uma modificação na universidade, provocada principalmente pela ampliação no 

uso da gestão de projetos e, no caso da maior autonomia das unidades acadêmicas, uma 

tendência de se deslocar de um modelo de burocracia profissional para uma organização 

diversificada. 

A constatação de que a universidade tende a adotar uma configuração de organização 

diversificada esbarra no mecanismo de coordenação principal. Embora as metas globais do 

Reuni sejam indicadores de resultados com os quais toda a universidade tem que se 

comprometer, não são suficientes para descaracterizar a padronização de habilidades, típica da 

organização profissional, como o mecanismo predominante de coordenação das atividades 

docentes. 

Neste sentido, pode-se identificar na universidade uma tendência a adoção da 

configuração diversificada, em nível estratégico, à Administração Superior. Destaque-se que, 

embora a discussão sobre os mecanismos de coordenação precisem ser ampliados, a 

transferência de poder para as instâncias intermediárias ─ no caso, as diretorias das Unidades 

Acadêmicas, mediante a descentralização vertical de algumas funções antes concentradas na 

Administração Superior, bem como a centralização vertical provocada pela extinção dos 

departamentos ─ provoca um fortalecimento das unidades acadêmicas, que adquirem força 

para tornarem-se a parte principal da universidade. 

No caso, a descentralização seria a vertical limitada, pois nem todas as questões 

acadêmicas e administrativas são passíveis de delegação, pois permanece a hierarquia que os 

Conselhos Superiores, o Estatuto e o Regimento Geral possuem na Universidade; assim como 

as atribuições que são inatas à Reitoria, estabelecidas na legislação da universidade. Em parte, 

as restrições para uma descentralização mais ampla referem-se às questões orçamentárias, 
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pois muitas das decisões que poderiam ser melhor desenvolvidos se delegadas as unidades 

acadêmicas, como serviços de manutenção, precisam ser licitados em conjunto, o que exige a 

atuação de uma esfera superior. 

Ressalte-se que maior autonomia das unidades acadêmicas pode dar origem a 

configurações diferentes para as unidades. Então, aquelas unidades que prosseguirem com a 

estrutura departamental poderão ser classificadas como organização profissional. No caso das 

novas unidades, ainda não é possível visualizar uma configuração predominante, podendo 

tanto assumirem formatos mais flexíveis e inovadores, típicos da organização inovadora, 

como tornarem-se organizações políticas, em que as negociações entre indivíduos e grupos se 

materializam sem uma diretriz, podendo, inclusive, ter a emersão do modelo anárquico de 

decisão se instituindo em questões de maior relevância. 

Outro aspecto gerencial, que remeteria à adoção do hibridismo na estrutura da 

universidade, é a gestão por projetos. Quando implementada como base principal de 

agrupamento, constitui a organização adhocrática, porém, é comumente utilizada para dar 

maior agilidade e flexibilidade às estruturas organizacionais. Os elementos empíricos 

coletados indicam uma tendência a se institucionalizar essa segunda vertente nas práticas 

gerenciais da universidade. Apenas no Instituto UFC Virtual percebeu-se a necessária 

mobilidade que poderia caracterizar uma estrutura como adhocrática (inovadora) 

Foram encontradas evidências de que a universidade esta implementando setores e 

ações que dotam a universidade de maior flexibilidade e inovação. Porém, as experiências 

revelem que essas mudanças ainda estão em fase de maturação, o que significa que os novos 

setores e as formas como são organizados não necessariamente darão origem a setores cujas 

práticas inovadoras se perpetuem. No caso, a evidência mais forte é de que métodos de 

trabalho menos burocráticos estejas sendo utilizados concomitantemente àqueles de natureza 

mais rotineira e que estão ligados aos setores tradicionais da universidade. 

A implementação do Reuni criou unidades sem departamentos, porém sua extinção 

não representa maior flexibilidade nem inovação, pois dependendo do órgão que irá geri-las 

as relações com os docentes podem continuar inalteradas. Ao se quebrar o corporativismo 

normalmente associado ao departamento, não necessariamente ampliar-se-ia a ação docente, e 

muito menos interdisciplinaridade, pois o docente poderia restringir ainda mais seu foco, 

baseando-o no seu vínculo com a disciplina, ao invés de uma área de conhecimento.  
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No caso da EAD, a transformação em unidade acadêmica e a oferta de suporte para os 

cursos da universidade evidenciam um forte compromisso de prover flexibilidade e inovação 

para a matriz dos convênios e recursos externos. 

Das políticas em análise, a Educação à distância apresenta as ações mais consistentes 

no que se refere a construção de uma estrutura mais flexível e inovadora. Tal 

desenvolvimento pode ser associado ao tempo em que a concepção vem sendo gestada na 

universidade. Como captado nas entrevistas, a concepção de promover a educação por meio 

virtual já havia se iniciado mais de 10 anos antes do sistema da Universidade aberta do Brasil 

(UAB) possibilitar a oportunidade de oferta de cursos de graduação na modalidade semi-

presencial. 

A existência de know how anterior foi apontada como um dos elementos mais 

concretos para determinar a capacidade da universidade gestar programas e projetos que 

garantam certa autonomia em relação às diretrizes exógenas. No caso do instituto UFC 

VIRTUAL, identificou-se uma estrutura moldada não apenas para oferta dos curso da UAB, 

mas uma capacidade de gestar novos projetos que atendam a públicos com diretrizes 

metodológicas diferentes daquelas emanadas dos órgãos oficiais. 

No caso do Napitt, seu posicionamento na estrutura pode caracterizá-lo como um 

órgão de assessoria, que, por mais importante que venha a ser, não determina, por si, uma 

mudança nas práticas de pesquisa da universidade. No caso, teria um papel mais reativo às 

demandas dos pesquisadores do que um instrumento de inserção difusão do conhecimento na 

sociedade, o qual continuaria com os grupos que atualmente o fazem. 

Das experiências analisadas, à exceção do Napitt, identificam-se modificações 

produzidas na universidade, porém não a ponto de qualificar uma estrutura flexível e 

inovadora. Constata-se que as novas unidades, acadêmicas e administrativa, estão sendo 

criadas com uma lógica mais descentralizada, com vistas celeridade dos processos. Uma vez 

que os setores tradicionais ainda não precisaram se adaptar, tem-se uma estrutura híbrida 

funcionando na universidade. Quando os respondentes ligados a administração superior 

afirmam que não existe a intenção de adotar um único modelo, percebe-se mais uma tentativa 

de não se comprometer perante resultados futuros e nem provocar reações mais forte das 

unidades antigas, embora reconheçam uma preferência pelo modelo sem departamento. Com 

esse enfoque, tem-se uma priorização da gestão estratégica, mais ágil, no lugar do colegiado. 

A isso se soma a pretensão de utilizar editais (projetos) para promover uma certa concorrência 

entre as unidades por recursos. 
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O que se pode concluir é que a estrutura da universidade vem se modificando, e está 

sim incorporando os elementos de flexibilidade e inovação. Um exemplo disso seria a própria 

estrutura de trabalho do Instituto UFC VIRTUAL, cuja mobilidade interna nos postos de 

trabalho permite qualificá-la na configuração de organização inovadora. Da mesma forma, as 

articulações do REUNI para integrar os diferentes níveis de ensino e de promover a 

mobilidade estudantil contribuem para a flexibilidade do corpo discente. Mesmo que não 

ocorram mudanças curriculares, o simples contato com outras experiências e culturas agrega 

em muito na visão de mundo e na capacidade de adaptação destas pessoas. No caso docente, 

como já ressaltado, a extinção do departamento não necessariamente estimula a 

interdisciplinaridade, pois este processo ainda dependerá de quais esferas de discussão 

assimilarão as discussões acadêmicas. 

Neste contexto, cabe uma explicação para não considerar a presença de flexibilidade e 

inovação nas atividades de pesquisa e extensão. Na verdade, estas existem, ainda são fruto de 

ações mais pontuais, ou então, reflexo da ampliação de ações já desenvolvidas, o que as 

enquadrariam no aumento de capacidade, porém sem necessariamente representarem 

mudanças na natureza. Registra-se, portanto, que, embora ainda não se possam qualificar as 

atividades nessas áreas nas categorias deste trabalho, não significa que não estejam passando 

por grandes mudanças.  

Conclui-se que a universidade está em processo de mudança na sua configuração 

estrutural, com tendência a tornar-se uma organização diversificada. No caso, cada uma de 

suas unidades está ganhando autonomia e, consequentemente, uma perspectiva de definir sua 

própria estrutura interna. Este aspecto qualificaria a flexibilidade. No caso da adoção de uma 

estrutura mais inovadora, isso pode ser visualizado pela implementação da gestão de projetos. 

Entretanto, trabalhos posteriores serão necessários para verificar se as tendências que 

se apresentam se consolidarão ou serão revertidas para a adoção de práticas mais comuns. Isso 

ocorre se as unidades acadêmicas começarem a utilizar soluções estruturais similares e, no 

caso da gestão de projetos, se os recursos adicionais que alimentam esse tipo de ação não 

estiverem envolvidos. 

Convém trazer à tona as limitações da pesquisa. Então, a primeira foi encontrar um 

foco que justificasse uma pesquisa ao nível de doutorado em uma área que apresenta grande 

número de trabalhos, como é a de estudos sobre a universidade e reestruturação universitária. 

Isto dificultou um recorte preciso acerca dos caminhos que poderiam ser os mais relevantes na 
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etapa inicial; desta forma, ao começar as primeiras leituras sobre uma temática tão ampla, os 

problemas advieram das muitas possibilidades que se poderiam seguir. 

Por fim, apesar da certeza do caminho escolhido, sempre estará presente a perspectiva 

de que um outro caminho pudesse ter sido mais frutífero, haja vista que as temáticas 

envolvidas em um estudo sobre a universidade são muito amplas. 

Como a tese foi balizada na teoria contingencial, que concebe a organização como 

capaz de adequar-se de forma proativa com o ambiente, a recomendação do estudo seria a 

realização de pesquisas que tanto considerem outros elementos característicos dos estudos de 

estrutura como se faça análises com uso de outras perspectivas teóricas e metodológicas.  

Teoricamente, a Abordagem Contingencial apresenta dificuldades em explicar as 

mutações por que passam uma entidade complexa como a universidade. Selecionada neste 

trabalho, por admitir a possibilidade de uma organização definir seu escopo de atuação em um 

ambiente dinâmico e com grande variabilidade, apresenta restrições quanto ao potencial 

explicativo das reações na universidade, cujos aspectos históricos e culturais sedimentados 

extrapolam a simples adequação racional a um determinado ambiente. 

A primeira recomendação seria a de utilizar a teoria institucional, quando as 

experiências já estiverem implementadas, de forma a verificar se realmente a universidade 

conseguiu implementar um projeto institucional próprio, ou se acabou por praticar o 

isomorfismo normativo ou mimético. A falta de estrutura e impossibilidade de construção de 

alternativas próprias pode ser responsável por direcionar a universidade para a adoção de 

soluções externas, em um processo de isomorfismo que tanto pode ser mimético, em relação 

as demais IFES, quanto normativo, caso se aceitem as “sugestões” que acompanham as 

diretrizes nas normas legais, caracterizando um isomorfismo. 

Metodologicamente, o estudo de caso não se propõe a generalizações, mais ao 

aprofundamento de questões contemporâneas em uma situação delimitada. A abordagem 

qualitativa, que carrega na subjetividade sua força, também nela apresenta suas fraquezas, 

pois o nível de profundidade necessário para captar a essência dos fenômenos não pode ser 

determinado com precisão. No momento em que realizou-se o presente estudo, as propostas 

ainda estavam em implementação. Muitas delas já apresentavam grande disparidade ao 

inicialmente proposto. Essas características justificam que se tenha afunilado para um estudo 

de caso único.  

Porém, conforme avance a implementação dos programas, resultados mais 

consolidados tenderão a se produzirem, especialmente no caso do REUNI, conforme se 
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aproxime os prazos estipulados para sua conclusão. Dessa forma, tem-se possibilidades de 

trabalhos futuros em todas os tipos de pesquisa. Qualitativamente, pode-se prosseguir com 

estudos de caso múltiplos, visando comparar experiências de instituições com porte e 

contexto cultural diferenciados. Quantitativamente, um levantamento sobre a eficácia das 

ações do ponto de vista das metas estipuladas e as relações de causa e efeito entre as variáveis 

utilizadas na avaliação das universidades pode ser útil para identificar a eficácia das ações 

gestadas e implementadas a partir das diferentes propostas. 

Como recomendação, tem-se a Neste aspecto, além de selecionar-se apenas um caso, a 

definição de elementos dentro da organização como unidades de análise aumentam ainda mais 

o risco de não se captar o todo. Um critério de desempenho que pode ser objeto de análise 

posterior é o da própria qualidade, conceito que é bastante discutido no meio educacional. 

Se, por um lado, o recorte adotado permitiu aprofundar questões envolvendo 

determinadas experiências em todos os níveis que possam influenciar a estrutura da 

universidade, por outro lado, deixou de compreender a totalidade do fenômeno que seria 

possível ao se analisar determinada esfera. Este seria o caso de se estudar a estratégia da 

universidade, abordando apenas os membros da Administração Superior. Do mesmo modo, o 

recorte nas experiências sempre vai levantar questionamentos tais como: - por que não outras? 

Por fim, associado a limitações do próprio pesquisador em captar e interpretar todas as 

nuances que lhe apareceram, tem-se o tempo ─ exíguo e determinado ─ de um programa de 

pós-graduação strictu sensu que nem sempre se adequa às particularidades do objeto de 

pesquisa. Neste caso, acrescente-se que a realização de uma pesquisa, que explora um 

processo em implementação, sempre vai provocar situações em que informações ou 

acontecimentos importantes para a compreensão da dinâmica só serão conhecidos após o 

término da coleta de dados. Mesmo com base em análises bem fundamentadas, ainda assim, 

haverá possível lacuna, uma vez que qualquer trabalho apresenta limitações. 

 A dificuldade de se analisar um processo em andamento é compensada pelas fronteiras 

que se abrem, mais do que pelas certezas que se encontra. 
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ANEXO 01 – CONSTRUTOS E ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

CONSTRUTO - ESTRUTURA 

DIMENSÃO 01: SUBSISTEMAS DA ESTRUTURA ORGANIZACIONA L: 

ELEMENTOS DA ESTRUTURA 

j)  DIMENSÃO 02: PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO E MODELO S DE 

GOVERNANÇA 

k) DIMENSÃO 03:  CONFIGURAÇÕES ESTRUTURAIS 

 

CONSTRUTOS: FLEXIBILIDADE E INOVAÇÃO 

l) DIMENSÃO 04: IMPLANTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS - Educação à Distância 

(EAD); Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT); E Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI).  

m) DIMENSÃO 05: CRIAÇÃO DE NOVOS SETORES  

n) DIMENSÃO 06: CONFLITOS ENTRE A ESTRUTURA NOVA E A 

TRADICIONAL   

o) DESCENTRALIZAÇÃO  

p) DIMENSÃO 07:  AS DIFICULDADES DE ENTENDIMENTO DA 

IMPLANTAÇÃO 

 

INTEGRAÇÃO DOS COSTRUTOS – ESTRUTURA: FLEXIBILIDADE  E 

INOVAÇÃO  

q) DIMENSÃO 08: POSTURA DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR EM R ELAÇÃO 

ÀS MUDANÇAS (debate)  

r) DIMENSÃO 09: REDESENHO ORGANIZACIONAL X MODIFICAÇÕE S 

EFETUADAS EM CARÁTER PROVISÓRIO   
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ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDADE E MUDANÇAS ESTRUTURAIS  

Quais são os principais desafios que a universidade tem enfrentado nos anos recentes? 

Que mudanças pode ser percebidas na gestão da universidade? 

Quais atividades foram mais atingidas? 

Como se deu essas mudanças nos setores e atividades da universidade? 

Houve mudança no processo de tomada de decisão? Explique. 

 

IMPLANTAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS 

− Discorra sobre as mutações que a gestão da universidade vem sofrendo a partir 

das modificações estruturais provocadas pelos programas em análise:  

1. Implementação da Educação à Distância (EAD)  

2. Implementação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT);  

3. Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI).  

1. Qual a sua analise sobre os efeitos das mudanças no que diz 

respeito a inovações e flexibilidade provocadas na estrutura da 

universidade?  

− E com relação aos mecanismos de coordenação do trabalho utilizados?  

− E com relação à dinâmica do processo decisório nas instâncias da 

universidade.  

− Como você avalia, sob o ponto de vista administrativo, as funções da 

pró-reitoria com as recentes modificações na universidade.  
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ANEXO 02: Cursos Ofertados pela UFC, por modalidade, data de criação e quantitativo de vagas 

 

NOME DO CURSO MODALIDADE  DOCUMENTO DE 
CRIAÇÃO  

DATA DE CRIAÇÃO  Vagas 
Ofertadas 
2011 

CAMPI DE FORTALEZA  

Administração (Diurno e Noturno) Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC 
n°.412 

16 de outubro de 1978 160 

Agronomia Profissional Decreto Estadual n°.1550 07 de Maio de 1935 140 

Arquitetura e Urbanismo Profissional Lei Federal n°.4363 17 de julho de 1964 64 

Artes Cênicas Licenciatura Resolução CONSUNI/UFC 
n°.11 

24 de julho de 2009.  

Biblioteconomia Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC 
n°.153 

17 de fevereiro de 1964 70 

Biotecnologia Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC 
n°.21 

31 de julho de 2009 50 

Ciências Ambientais Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC 
n°.12 

24 de julho de 2009 40 

Ciências Atuariais Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC 
n°.10 

03 de novembro de 1992 25 

Ciências Biológicas Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC 13 de janeiro de 1970 40 
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n°.229 

Ciência Biológicas Licenciatura   40 

Ciências Contábeis (Matutino e Noturno) Bacharelado Decreto Federal nº 8535 04 de janeiro de 1946 160 

Ciências Econômicas (Matutino) Bacharelado Decreto Estadual nº. 833 20 de dezembro de 1947 80 

Ciências Econômicas (Noturno) Bacharelado Exped. Min. Nº 44553-38 15 de dezembro de 1939 80 

Ciências Sociais (Diurno) Bacharelado e 
Licenciatura 

Lei Federal nº 3.866 25 de janeiro de 1961 50 

Ciências Sociais (Noturno) Bacharelado e 
Licenciatura 

Resolução CONSUNI UFC n. 
18 

25 de novembro de 2008 50 

Cinema e Audivisual Bacharelado Resolução CONSUNI UFC n. 
13 

17 de julho de 2009 40 

Computação Bacharelado Resolução CONSUNI UFC n. 
311 

31 de janeiro de 1975 60 

Comunicação Social- Jornalismo Bacharelado Resolução CONSUNI UFC n. 
182 

12 de novembro de 1965 50 

Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda 

Bacharelado Resolução CEPE UFC n. 17 15 de Setembro de 1998 50 

Dança Bacharelado e 
Licenciatura 

  40 

Design de Moda    60 

Direito (Diurno) Bacharelado Lei Estadual nº. 717 08 de agosto de 1903 100 
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Direito (Noturno) Bacharelado Lei Estadual nº. 717 08 de agosto de 1903 100 

Economia Doméstica Bacharelado Resolução CONSUNI/ UFC 
s/n 

Fevereiro de 1972 80 

Educação Física Bacharelado Resolução CEPE/UFC nº. 05 09 de junho de 2005 50 

Educação Física Licenciatura Resolução CONSUNI/ UFC n. 
08 

03 de novembro de 1992 50 

Educação Musical (Música) Licenciatura Resolução CONSUNI/ UFC n. 
05 

02 de setembro de 2005 40 

Enfermagem Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
230A 

23 de janeiro de 1970 80 

Engenharia de Energia e Meio Ambiente    120 

Engenharia Ambiental Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
24 

31 de julho de 2007  

Engenharia Civil Profissional Lei Federal nº. 2.383 03 de janeiro de 1955 120 

Engenharia de Alimentos Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
320 

19 de setembro de 1975 100 

Engenharia de Energias Renováveis Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
27 

31 de julho de 2009  

Engenharia de Pesca Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
257 

25 de julho de 1972 100 

Engenharia de Petróleo Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
23 

31 de julho de 2009  
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Engenharia de Produção Mecânica Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
02 

21 de setembro de 1998 60 

Engenharia de Teleinformática (Diurno) Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
05 

13 de agosto de 2003 60 

Engenharia de Teleinformática (Noturno) Bacharelado   60 

Engenharia Elétrica Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
290 

19 de junho de 1974 100 

Engenharia Mecânica Profissional Lei Federal nº. 2.383 03 de janeiro de 1955 60 

Engenharia Metalúrgica Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
06 

02 de setembro de 2005 60 

Engenharia Química Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
177 

06 de março de 1965 70 

Estatística Profissional Resolução CONSUNI/ UFC n. 
256 

25 de julho de 1972 60 

Estilismo e Moda Bacharelado Resolução CONSUNI/ UFC n. 
10 

29 de outubro de 1993  

Farmácia Profissional Lei Estadual nº. 1.391 02 de outubro de 1916 100 

Filosofia Bacharelado e 
Licenciatura 

Resolução CONSUNI/ UFC n. 
06 

29 de agosto de 2000. 50 

Física Bacharelado Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 40 

Física Licenciatura Resolução CONSUNI/UFC nº. 
09 

28 de setembro de 1994 50 
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Fisioterapia Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
17 

24 de julho de 2009 40 

Gastronomia Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
16 

24 de julho de 2009 40 

Geografia Bacharelado e 
Licenciatura 

Lei Federal n. 3. 866 25 de janeiro de 1961 80 

Geologia Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
230 

30 de dezembro de 1970 40 

História Bacharelado e 
Licenciatura 

Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 80 

Letras (Português) Licenciatura Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 70 

Letras (Português-Alemão) Licenciatura Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 20 

Letras (Português-espanhol) Licenciatura Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 50 

Letras / Espanhol (Noturno) Licenciatura Resolução CONSUNI/UFC nº. 
22 

31 de julho de 2009 50 

Letras (Português-Francês) Licenciatura Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 30 

Letras (Português-Inglês) Licenciatura Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 50 

Letras/Inglês (Noturno) Licenciatura Resolução CONSUNI/UFC nº. 
23 

31 de julho de 2009 50 

Letras (Português-Italiano) Licenciatura Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 20 

Matemática Bacharelado Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 45 
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Matemática Licenciatura Resolução CONSUNI/UFC nº. 
11 

28 de setembro de 1994 50 

Matemática Industrial Bacharelado   30 

Medicina Profissional Decreto Federal n.º 24.796 13 de abril de 1948 160 

Oceanografia Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
18 

20 de dezembro de 2007 40 

Odontologia Profissional Lei Estadual nº. 1.391 02 de outubro de 1916 80 

Pedagogia (Diurno) Licenciatura Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 80 

Pedagogia (Noturno) Licenciatura Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 80 

Psicologia Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
314 

26 de Março de 1975 80 

Química Bacharelado Lei Federal nº. 3.866 25 de janeiro de 1961 50 

Química Licenciatura Resolução CONSUNI/UFC nº. 
10 

28 de setembro de 1994 50 

Secretariado Executivo Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
03 

02 de março de 1995 40 

Sistemas e Mídias Digitais Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
25 

31 de julho de 2009 60 

Teatro Licenciatura   40 

Zootecnica Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
04 

02 de junho de 2000. 60 
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Campus Quixadá 

Engenharia de Software Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
29 

24 de julho de 2009 50 

Rede de Computadores Tecnólogo Resolução CONSUNI/UFC nº. 
19 

24 de julho de 2009 50 

Sistemas de Informação Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
17 

20 de julho de 2007 50 

Campus da UFC em Sobral 

Ciências Econômicas Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
14-A 

09 de maio de 2006 50 

Engenharia da Computação Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
14-C 

09 de maio de 2006 50 

Engenharia Elétrica profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
14-B 

09 de maio de 2006 50 

Finanças Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
15 

17 de julho de 2009 50 

Medicina Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
05 

02 de junho de 2000 70 

Odontologia Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
14-D 

09 de maio de 2006 40 

Psicologia Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
14- E 

09 de maio de 2006 50 
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Música    40 

Campus da UFC no Cariri 

Administração Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
05 

17 de fevereiro de 2006 50 

Administração Pública    50 

Agronomia Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
06 

17 de fevereiro de 2006 50 

Biblioteconomia Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC 
nº.03 

17 de fevereiro de 2006 50 

Comunicação Social -Jornalismo Bacharelado Resolução CONSUNI/UFC nº. 
10 

24 de julho de 2009 50 

Design de produto Tecnólogo Resolução CONSUNI/UFC nº. 
14 

24 de julho de 2009 50 

Educação Musical Licenciatura Resolução CONSUNI/UFC nº. 
18 

17 de fevereiro de 2006 40 

Engenharia Civil Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
07 

17 de fevereiro de 2006 50 

Engenharia de Materiais Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 
20 

24 de julho de 2009 50 

Filosofia Bacharelado e 
licenciatura 

Resolução CONSUNI/UFC nº. 
04 

17 de fevereiro de 2006 50 

Medicina Profissional Resolução CONSUNI/UFC nº. 02 de junho de 2000 70 
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05 

TOTAL DE VAGAS OFERTADAS PARA O ANO DE 2011 5734 

Quadro: Curso Ofertados pela UFC no Edital Vestibular 2010. (UFC, 2009)
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ANEXO 03: Cursos de Pós-Graduação Strictu Sensu da UFC 

 

UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ / CE  PROGRAMA  ÁREA (ÁREA DE AVALIAÇÃO) CONCEITO  MDF  

  M D F Criação 

ADMINISTRAÇÃO E 
CONTROLADORIA 

ADMINISTRAÇÃO ( ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO) 

3 - -  

ADMINISTRAÇÃO E 
CONTROLADORIA 

ADMINISTRAÇÃO ( ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS E TURISMO) 

- - 3  

AGRONOMIA (FITOTECNIA) FITOTECNIA ( CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) 4 4 - 1974 (M) 

1994 (D) 

AGRONOMIA (SOLOS E NUTRIÇÃO 
DE PLANTAS) 

CIÊNCIA DO SOLO ( CIÊNCIAS AGRÁRIAS I ) 4 - - 1976 (M) 

AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

SOCIAIS E HUMANIDADES ( INTERDISCIPLINAR )  - - 3  

BIOQUÍMICA BIOQUÍMICA ( CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II )  5 5 - 1971 (M) 

1993 (D) 

BIOTECNOLOGIA SAÚDE E BIOLÓGICAS ( INTERDISCIPLINAR )  4 - -  

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
ALIMENTOS 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS ( CIÊNCIA DE 
ALIMENTOS )  

4 4 - 1975 (M) 
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2009 (D) 

CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO ( CIÊNCIA DA 
COMPUTAÇÃO )  

4 4 - 1995 (M) 

2005 (D) 

CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS FARMÁCIA ( FARMÁCIA )  4 4 -  

CIÊNCIAS MARINHAS TROPICAIS OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA ( CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS I )  

4 4 -  

CIÊNCIAS MÉDICAS MEDICINA ( MEDICINA I )  5 5 -  

CIRURGIA CIRURGIA ( MEDICINA III )  3 3 -  

COMUNICAÇÃO COMUNICAÇÃO ( CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I )  3 - - 2008 (M) 

DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE 

MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS ( INTERDISCIPLINAR ) 4 - -  

DESENVOLVIMENTO E MEIO 
AMBIENTE (UFPI/ UFRN/ FUFSE/ 
ESC-BA) 

MEIO AMBIENTE E AGRÁRIAS ( INTERDISCIPLINAR ) - 4 -  

DIREITO (DIREITO E 
DESENVOLVIMENTO) 

DIREITO PÚBLICO ( DIREITO ) 3 - - 1977 (M) 

ECOLOGIA E RECURSOS NATURAIS ECOLOGIA ( ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE )  4 4 -  

ECONOMIA ECONOMIA ( ECONOMIA )  4 4 - 1980 (M) 

1999 (D) 
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ECONOMIA ECONOMIA ( ECONOMIA ) - - 4  

ECONOMIA RURAL ECONOMIA AGRÁRIA ( ECONOMIA )  4 - - Década de 70 para 80 

EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO ( EDUCAÇÃO )  4 4 -  

ENFERMAGEM ENFERMAGEM ( ENFERMAGEM )  4 4   

ENGENHARIA AGRÍCOLA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM ( CIÊNCIAS AGRÁRIAS I )  4 4 - 1975 (M) 

2007 (D) 

ENGENHARIA CIVIL (RECURSOS 
HÍDRICOS) 

ENGENHARIA CIVIL ( ENGENHARIAS I )  5 5 - 1975 (M) 

1995 (D) 

ENGENHARIA CIVIL: ESTRUTURAS 
E CONSTRUÇÃO CIVIL 

ENGENHARIA CIVIL ( ENGENHARIAS I )  3 - - 2007 (M) 

ENGENHARIA DE PESCA RECURSOS PESQUEIROS E ENGENHARIA DE PESCA ( 
ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS )  

4 4  1992 (M) 

2006 (D) 

ENGENHARIA DE 
TELEINFORMÁTICA 

ENGENHARIA ELÉTRICA ( ENGENHARIAS IV )  4 4  2005 (M) 

2005 (M) 

ENGENHARIA DE TRANSPORTES ENGENHARIA DE TRANSPORTES ( ENGENHARIAS I )  5 - - 2000 (M) 

 

ENGENHARIA E CIÊNCIA DE 
MATERIAIS 

MATERIAIS ( MATERIAIS )  4 4 - 1999(M) 
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2007 (D) 

ENGENHARIA ELÉTRICA ENGENHARIA ELÉTRICA ( ENGENHARIAS IV )  4 4 -  

ENGENHARIA MECÂNICA ENGENHARIA MECÂNICA ( ENGENHARIAS III )  3 - -  

ENGENHARIA QUÍMICA PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA 
QUÍMICA ( ENGENHARIAS II )  

4 4 - 2001 (M) 

ENSINO DE CIÊNCIAS E 
MATEMÁTICA 

ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA ( ENSINO DE 
CIÊNCIAS E MATEMATICA )  

- - 3  

FARMACOLOGIA FARMACOLOGIA ( CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II )  6 6 - 1977 (M) 

 

FARMACOLOGIA FARMACOLOGIA ( CIÊNCIAS BIOLÓGICAS II )  - - 4  

FILOSOFIA FILOSOFIA ( FILOSOFIA/TEOLOGIA:subcomissão 
FILOSOFIA )  

3 - - 1999 (M) 

FÍSICA FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA ( ASTRONOMIA / 
FÍSICA )  

6 6 - 1975 (M) 

 

GEOGRAFIA GEOGRAFIA ( GEOGRAFIA )  4 4 - 2003 (M) 

2009 (D) 

GEOLOGIA GEOCIÊNCIAS ( GEOCIÊNCIAS )  4 4 - 1995 (M) 
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HISTÓRIA HISTÓRIA ( HISTÓRIA )  3 4 - 2000 (M) 

LETRAS LETRAS ( LETRAS / LINGUÍSTICA )  3 - - 1988 (M) 

LINGÜÍSTICA LINGÜÍSTICA ( LETRAS / LINGUÍSTICA )  5 5 - 1993 (M) 

LOGÍSTICA E PESQ. OPERACIONAL ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ( ENGENHARIAS III )  3 - -  

MATEMÁTICA MATEMÁTICA ( MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E 
ESTATÍSTICA )  

5 5 - 1965 (M) 

1995 (D) 

MICROBIOLOGIA MÉDICA MICROBIOLOGIA ( CIÊNCIAS BIOLÓGICAS III )  4 4 - 2002 (M) 

2008 (D) 

ODONTOLOGIA ODONTOLOGIA ( ODONTOLOGIA )  4 4 -  

PATOLOGIA ANATOMIA PATOLÓGICA E PATOLOGIA CLÍNICA ( 
MEDICINA II )  

3 - -  

POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

SOCIAIS E HUMANIDADES ( INTERDISCIPLINAR )  - - 3 2006 (M) 

PSICOLOGIA PSICOLOGIA ( PSICOLOGIA )  3 - - 2002 (M) 

QUÍMICA QUÍMICA ORGÂNICA ( QUÍMICA )  5 5 - Química Orgânica(1976: 
M; 1991: D) ) 

Química Inorgânica 
(1977: M; 1999: D) 

Química ( 2007: M e D) 
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SAÚDE DA FAMÍLIA SAÚDE E BIOLÓGICAS ( INTERDISCIPLINAR )  3 - -  

SAÚDE PÚBLICA SAÚDE COLETIVA ( SAÚDE COLETIVA )  4 - - 1994 (M) 

SOCIOLOGIA SOCIOLOGIA ( SOCIOLOGIA )  4 4 - 1976 (M) 

1994 (D) 

ZOOTECNIA ZOOTECNIA ( ZOOTECNIA / RECURSOS PESQUEIROS 
)  

4 - - 1977 (M) 

2000 (D) 

Fonte: CAPES(2010) e PRPG/UFC(2010)
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Anexo 04: Indicadores das Universidades pesquisadas (Anos 2004 e 2008) 

 

7. Cursos de Graduação a Distância 

 

  Cursos Vagas 
Ofertadas 

Cand. Inscritos Ingressos por 
processo 
seletivo 

Outras Formas 
de Ingresso 

Matrícula 
(30/06) 

Concluintes 

UFC 2004 - - - - - - - 

 2005 - - - - - - - 

 2006 1 250 720 248 - - - 

 2007 4 672 708 617 - - 27 

 2008 6 1140 1246 930  780  
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9.1 Total de Funções Docentes 

 

  Total Exercício S. Grad.  Grad. Espec. Ms Dr TI TP Horista 

UFC 2004 1507 1441 - 342 96 325 744 1443 64 - 

 2005 1713 1652  537 89 380 707 1467 246 - 

 2006 1522 1411 - 207 295 377 643 1088 3 431 

 2007 1830 1702 - 213 190 519 908 1316 76 436 

 2008 1709 1590 - 454 74 333 848 1446 263 0 

 

 

9.2. FUNCIONÁRIOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 

 

  Total Exercicio Formação 

    1º Grau Inc. 1º grau 
comp. 

2º grau Grad. Esp Ms. Dr. 

UFC 2004 1960 1866 211 298 761 690 - - - 

 2005 1964 1940 201 288 803 672 - - - 
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 2006 1940 1863 201 283 796 660 - - - 

 2007 3464 3386 226 372 1425 1441 - - - 

 2008 1725 1662 141 226 729 629 0 0 0 

 

 

9.3. NÚMERO DE CONCLUINTES, NÚMERO DE CURSOS, MATRÍCULA NOS CURSOS PRESENCIAIS E FUNÇÕES DOCENTES 

 

  Concluintes Cursos Matrícula Funções Docentes  

    Em 30/06 Total Em exercicio 

UFC 2004 3084 54 21024 1507 1441 

 2005 2238 53 20070 1713 1652 

 2006 2369 63 20841 1522 1411 

 2007 2546 69 22286 1830 1702 

 2008 2582 69 24158 1709 1590 
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9.4. NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS, CANDIDATOS INSCRITOS, RELAÇÃO CANDIDATOS/VAGAS OFERECIDAS. 
INGRESSOSVESTIBULAR E OUTROS PROCESSOS SELETIVOS 

 

  Vagas Oferecidas Candidatos Inscritos Rel. Cand. Incritos/Vagas Ingressos Ingressos 
p. Outras 
formas 

  Total Vest Out. Proc. Tot Vest. Out. Proc. Tot. Vest. Out.Proc Tot Vest Out.Proc  

UFC 2004 3608 3608 - 35922 35922 - 10 10  3661 3661 - 749 

 2005 3805 3805 - 36998 36998 - 10 10 - 3812 3812 - 364 

 2006 4200 4200 - 36025 36025 - 8,6 8,6 - 4149 4149 -  

 2007 4037 4037 - 38598 38598 - 10 - - 3980 3980 - 195 

 2008 4268 4268 - 30387 30387 - 7,1 7,1 - 4142 4142 - 672 

 
 


