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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi analisar a implementação do REUNI na UFSJ e apontar os 

mecanismos usados para solucionar as principais questões de expansão, ou ainda, como o 

planejamento de gestão de uma IFES, entre os anos de 2007 e 2012, por meio do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e Plano de Gestão, contribuiu para os parâmetros de 

expansão do REUNI. O método utilizado foi o estudo de caso, com a metodologia qualitativa 

exploratória. Os dados primários foram coletados por entrevista semiestruturada sob as 

perspectivas de política pública de educação superior e de planejamento estratégico. Os dados 

secundários coletados foram documentos de gestão e estes foram avaliados quanto à sua inter-

relação com as perspectivas utilizadas no roteiro das entrevistas, enquanto o PDI também foi 

avaliado quanto às diretrizes do REUNI. O software Iramuteq foi utilizado para análise de 

conteúdo das entrevistas. Os resultados evidenciaram que articulações políticas, expansão 

acadêmica e planejamento universitário compuseram o universo de trabalho no período 

delimitado, houve carência de tempo para se desenvolver uma expansão planejada e as 

normativas legais não apontam ferramentas de gestão aplicadas às universidades, ficando estas 

a cargo de cada realidade. A participação efetiva de representantes dos diversos setores técnicos 

e departamentos deve ser estimulada. Assim, é possível concluir que as políticas públicas de 

governo não permitem que seja realizado um planejamento de longo prazo pelas universidades; 

isso seria possível se houvesse uma política de Estado para a Educação. A UFSJ necessita de 

um ciclo anual de planejamento com foco em controle e avaliação, de forma a tratar as 

dificuldades que acaso permaneçam em decorrência da expansão e se manter no propósito de 

ensino de qualidade da universidade pública e gratuita. 

 

Palavras-Chaves: Políticas públicas de Educação Superior. Expansão das universidades 

federais. Planejamento estratégico universitário. Participação. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyze the implementation of REUNI in the UFSJ and to 

point out the mechanisms used to solve the main expansion issues, as well as the management 

planning of an IFES between 2007 and 2012, through the Institutional Development (PDI) and 

Management Plan, contributed to the expansion parameters of REUNI. The method used was 

the case study, with the qualitative exploratory methodology. The primary data were collected 

by semi-structured interview under the perspectives of public policy of higher education and 

strategic planning. The secondary data collected were management documents and these were 

evaluated for their interrelationship with the perspectives used in the interview script, while the 

PDI was also evaluated on the REUNI guidelines. Iramuteq software was used to analyze the 

content of interviews. The results showed that political articulations, academic expansion and 

university planning made up the universe of work in the delimited period, there was a lack of 

time to develop a planned expansion and the legal norms do not point out management tools 

applied to the universities, being these in charge of each reality. The effective participation of 

representatives from the various technical sectors and departments should be encouraged. Thus, 

it is possible to conclude that public policies of government do not allow a long-term planning 

by the universities; this would be possible if there were a State policy for Education. The UFSJ 

needs an annual planning cycle focused on control and evaluation, in order to address the 

difficulties that may remain due to expansion and remain in the purpose of quality teaching of 

the public and free university. 

 

Key words: Higher education public policies. Expansion of federal universities. University 

strategic planning. Participation. 
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1 INTRODUÇÃO   

A história educacional do Brasil, segundo Cunha (1986), se divide em quatro períodos, 

que constituem marcos no ensino educacional brasileiro: o período da Colônia, de 1572 a 1808; 

o período do Império, de 1808 a 1889, ano da queda da Monarquia; período da República 

Oligárquica, até 1930, e a era Vargas, de 1930 a 1945. Em 1810, foram instituídas as cadeiras 

de Anatomia e Cirurgia e Engenharia da Academia Real Militar e a política educacional 

positivista (contra a Igreja Católica, Monarquia e Escravidão); em 1930 houve a criação do 

Ministério de Educação e Saúde; em 1931 instituiu-se o Estatuto das Universidades Brasileiras; 

em 1938 houve a criação da UNE pelos estudantes no Estado Novo e, em 1948, foi sugerido o 

primeiro anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, pelo então Ministro da Educação 

Clemente Mariani. 

Decretos e normas foram sendo criados ao longo da história de forma a regulamentar e 

orientar o surgimento das instituições de ensino superior públicas e privadas, quer no sentido 

de resguardar o acesso de parte da sociedade ao ensino ou mesmo em respeito à promoção do 

indivíduo ao desenvolvimento educacional (SANTOS e SILVA, 2011; PEREIRA e SANTOS, 

2013). 

A administração pública pode ser conceituada como o aparelho do Estado organizado, 

com a função de executar serviços, visando a satisfazer as necessidades da população com 

objetivo de por em prática funções políticas e serviços realizados pelo governo. Ou seja, é 

conjunto de atividades destinadas à execução de obras e serviços comissionados ao governo 

para o interesse da sociedade. A partir do Estado moderno a administração pública se dividiu 

em três formas de atuação: patrimonialista, burocrática e gerencial (MATIAS-PEREIRA, 2013, 

p. 112). 

Segundo Matias-Pereira (2013), “na vigência do Estado absoluto a administração podia 

ser patrimonial, visto que não havia nenhuma necessidade dos monarcas separarem o seu 

patrimônio do patrimônio público” (MATIAS-PEREIRA, 2013, p. 113). Com as conquistas 

políticas e sociais da população, tal separação se tornou necessária. Na segunda metade do 

século XIX, na Europa, e nos anos de 1930, no Brasil, a administração pública burocrática 

surgiu com o objetivo de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialistas, utilizando-se 

do controle rígido dos processos com princípios de desenvolvimento, profissionalização, 

hierarquia funcional, impessoalidade, formalismo e centralização. O Estado não possuía 

dificuldades em executar diretamente os serviços sob sua responsabilidade até que a reforma 
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no serviço público ou democratização do século XX exigiu a ampliação das funções do Estado 

no campo socioeconômico e político, com demandas crescentes da população e aumento da 

pressão em atendê-las. Tal momento passou a apontar a incapacidade do Estado burocrático em 

atender as demandas de forma satisfatória, dando início ao novo modelo de gestão pública 

conhecida como gerencial. O Estado deixou de ser o responsável direto pelo desenvolvimento 

econômico e social, passando a transferir para o setor privado “as atividades que podem ser 

controladas pelo mercado” (MATIAS-PEREIRA, 2013, p. 116). 

No período militar (1964-1985), as reformas educacionais não proporcionaram a difusão 

de oportunidades culturais e econômicas, mas acentuaram a desigualdade, exclusão e 

concentração de renda (PEREIRA e SANTOS, 2013). A Reforma Universitária de 1968 foi a 

principal legislação educacional até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 

1996.  

A partir de 1995 foi implantado um modelo gerencialista de governo, no qual a expansão 

da educação superior privada recebia mais apoio do que a expansão educacional pública. A 

LDB de 1996 e o Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001 apontavam uma tendência 

privatista para a educação superior, o que fomentou debates acerca do acesso ainda restrito à 

graduação, o atendimento pelo setor público ou privado e a construção de uma sociedade que 

se origina na Educação (FERREIRA e SANTOS, 2014; PEREIRA e SANTOS, 2013).  

A oportunidade de aprendizagem de qualidade e a construção do conhecimento são 

alicerces para o desenvolvimento da sociedade. Nesse sentido, a expansão proporcionada pelas 

políticas de educação não facilitou o acesso às universidades de elite e as novas universidades 

privadas, com enfoque na geração de lucratividade para seus investidores, não atendiam à 

qualidade de formação esperada pelo mercado (FERREIRA e SANTOS, 2014).  

Sendo assim, a LDB de 1996 instaurou a necessidade de avaliação da educação superior 

pela União, o que gerou posteriormente o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(SINAES - Lei 10.861/2004), que por sua vez, reafirmou a obrigatoriedade das universidades 

a apresentarem seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). Tal instrumento de 

consolidação de gestão institucional iniciou um novo momento de se planejar a educação a 

longo prazo. 

A partir de 2003 o governo Lula buscou marcar as iniciativas governamentais por 

políticas sociais, mas não rompeu com as premissas político-administrativas e econômicas dos 

governos FHC nem com a atualização liberal que elas promoveram na vida econômica e política 
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nacional (PAULA, 2005). 

Em 2007, o Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais Brasileiras - REUNI foi instituído com o objetivo de 

“amenizar os estreitos campos do saber contemplados nos projetos pedagógicos, a precocidade 

na escolha dos cursos, os altos índices de evasão de alunos, o descompasso entre a rigidez da 

formação profissional e as amplas e diversificadas competências demandadas pelo mundo 

trabalho” (REUNI, 2007). É nesse contexto que será trabalhado o estudo de caso na 

Universidade Federal de São João del-Rei, com o objetivo de analisar a postura estratégica 

adotada pela instituição em um contexto de expansão pelo REUNI e os instrumentos de gestão 

que compõem seu planejamento. 

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 

(2018) sobre a educação pública superior, em 2007 o Brasil contava com 249 instituições de 

ensino, que ofereciam 6.596 cursos de graduação presencial. Em relação ao número de 

ingressantes, tem-se que 336.223 alunos ingressaram nas instituições federais naquele ano. A 

graduação à distância, por sua vez, oferecia 408 cursos, com 1.541.070 vagas e 537.959 

inscritos. Quanto à pós-graduação stricto sensu, conforme dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (2019), em 2007 funcionavam no 

Brasil 2.408 programas, com 141.661 discentes matriculados. 

Comparativamente em 2012, cinco anos após a instituição do REUNI, o Brasil contava 

com 304 instituições públicas que ofereciam 10.394 cursos. O número de alunos ingressantes 

aumentou para 499.370 nas instituições federais. A graduação à distância ofereceu 511 cursos, 

1.329.401 vagas e contaram com 1.029.981 inscritos (INEP, 2018). Na pós-graduação stricto 

sensu havia 3.342 programas, com 203.717 discentes matriculados (CAPES, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Quadro 1 – Instituições públicas em números: comparativo entre 2007 e 2012  

 2007 2012 Variação 

Nº de instituições públicas de ensino 

superior 

249 304 22% 

Nº de vagas 6.596 10.394 57% 

Nº de ingressantes 336.223 499.370 48% 

Nº de cursos EaD 408 511 25% 

Nº de vagas EaD 1.541.070 1.329.401 8% 

Nº de inscritos EaD 537.959 1.029.981 91% 

Nº de programas de pós-graduação 2.408 3.342 38% 

Nº de discentes de pós-graduação 141.661 203.717 43% 

Fonte: INEP (2018) e CAPES (2019) 

Sendo assim, a questão-problema do presente estudo é “Como o planejamento foi 

aplicado na gestão universitária em um contexto de expansão do REUNI”?  

Em termos gerais, este trabalho tem como objetivo analisar a implementação do REUNI 

na UFSJ e apontar os mecanismos usados para solucionar as principais questões de expansão. 

 Quanto aos objetivos específicos, eles incluem: analisar o PDI da UFSJ à luz das 

diretrizes instituídas pelo REUNI, analisar a evolução da expansão entre 2007 e 2012 em termos 

de planejamento de ações e identificar as estratégias de consolidação da expansão.   

O primeiro objetivo específico justifica-se pelo fato de haver um PDI instituído na UFSJ 

em 2008 como instrumento de gestão estratégica, após a adesão da Universidade ao REUNI 

que, apesar de válido por 10 anos (a partir de 2014 a validade passou a ser de 5 anos), foi 

revisado em 2009 devido ao fato da UFSJ ter-se expandido largamente em um (01) ano. O 

segundo objetivo justifica-se pelo fato de que a Universidade, como prestadora de serviço 

público, triplicou seu tamanho em seis anos, tornando-se porta de entrada para estudantes da 

educação superior amparados pela política pública expansionista.  O terceiro objetivo justifica-

se pelo fato de que planejamento universitário norteia o desenvolvimento da instituição e a 

forma como a gestão é realizada influencia a obtenção de resultados de qualidade. 
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A Universidade Federal de São João del-Rei, escolhida para este estudo de caso, possui 

sua sede na cidade especificada em seu nome. Tal cidade possui características históricas do 

século XIX, especialmente quanto à arquitetura e às artes. A região de sua localização 

denominada Campo das Vertentes se destaca pela produção de base artesanal tanto na área 

agrícola como de produtos têxteis, estanho, madeira e couro. Historicamente a UFSJ originou-

se de três instituições de ensino superior existentes em São João del-Rei na década de 1980, 

que eram a Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras, Faculdade de Ciências 

Econômicas, Administrativas e Contábeis e Faculdade de Engenharia Industrial. A Fundação 

de Ensino Superior de São João del-Rei - FUNREI – foi instituída com a assinatura da Lei nº 

7.555, de 18 de dezembro de 1986, pelo então Presidente José Sarney. Finalmente, em 19 de 

abril de 2002, a instituição foi transformada em Universidade Federal pela Lei 10.425. 

Em 2008, por meio do Projeto Expandir, foram criados pela UFSJ o Campus Centro-

Oeste Dona Lindu – CCO, situado no município de Divinópolis e Campus Alto Paraopeba – 

CAP, situado na região dos municípios de Congonhas, Ouro Branco, Conselheiro Lafaiete, São 

Brás do Suaçuí e Jeceaba. Em 2009, também pelo Projeto Expandir, foi criado o Campus Sete 

Lagoas – CSL, sendo os cursos deste último instituídos pelo REUNI.  Hoje, portanto, a UFSJ 

possui seis campi distribuídos em quatro cidades, sendo em São João del-Rei o Campus Santo 

Antônio, Campus Dom Bosco e Campus Tancredo Neves, além do Centro Cultural “Solar da 

Baronesa”. 

A adesão da UFSJ ao REUNI representou uma grande oportunidade de crescimento da 

Instituição, que em 2007 contava com 790 vagas para 20 cursos de graduação, 214 docentes e 

235 técnicos administrativos ativos, que atendiam a 3.790 alunos. Já em 2012, os seis campi 

ofereciam com 2.550 novas vagas para 50 cursos de graduação, 640 docentes e 441 técnicos 

administrativos ativos que atendiam a 10.285 alunos presenciais, além dos 2.611 alunos 

matriculados no ensino à distância. Dados de 2017 mostraram que são oferecidas 2.865 novas 

vagas em 54 cursos presenciais, que contam com 845 docentes e 540 técnicos administrativos, 

que atendem a 15.903 discentes presenciais e 2.753 à distância, dentre ingressantes, 

matriculados e concluintes (UFSJ, 2018). 

O referencial teórico foi dividido em dois tópicos principais:  Educação Superior no 

Brasil e Planejamento Estratégico.  O primeiro tópico inclui reflexões sobre as iniciativas de 

políticas públicas de educação no Brasil, tanto do setor público quanto do privado, de acordo 

com o governo vigente. A forma com que essas políticas foram conduzidas em termos de 

expansão, suas consequências, políticas de financiamento e avaliação compõem o conteúdo 
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analisado no capítulo 2. O segundo tópico apresenta definição de planejamento e estratégia, as 

implicações da gestão estratégica universitária, o cuidado de se considerar o cenário político 

governamental na instituição pública e a forma participativa de gestão. 

O presente trabalho justifica-se pelo fato de que o planejamento se torna essencial num 

ambiente em desenvolvimento e expansão, de forma que sejam utilizados os recursos 

disponíveis a fim de maximizar os ganhos possíveis e reduzir os riscos ou fraquezas presentes 

no processo, de acordo com o cenário vigente. A UFSJ está inserida em um contexto nacional 

de políticas governamentais e sujeita às variações decorrentes da administração pública federal, 

passando a compor neste caso uma forma de estudos de como foi o processo de planejamento 

universitário durante o período de expansão da Instituição. O levantamento dessas informações 

pode contribuir para que sejam reavaliados os fatos e incentivada uma nova forma de 

planejamento universitário.  

Este trabalho contribui para a área de administração pública porque ele integra os 

aspectos de políticas públicas e planejamento universitário, mostra a correlação entre essas duas 

faces e como a forma de governo define os rumos da educação superior. Para o mestrado 

profissionalizante é possível contribuir com o entendimento macro da relação entre o Estado e 

a educação superior, das políticas de fomento à educação pública e gratuita e utilização da 

racionalidade na condução das ações estratégicas. O planejamento deve ser capaz de mitigar os 

riscos e incertezas que o ambiente produz dadas as verdadeiras intenções que podem existir por 

trás de interesses políticos. Levando-se em conta as experiências ocorridas nas três formas 

históricas de administrar o Estado (patrimonialismo, burocracia e gerencialismo), pode-se 

considerar, por conseguinte, uma administração mais participativa que se justifica tanto pela 

representação democrática quanto para mitigar os riscos de reincidência em erros.  Para a IFES 

estudada fica a análise da expansão acelerada com os principais apontamentos para melhoria 

da gestão atual que consequentemente irão conduzir à melhoria da qualidade do planejamento 

universitário. 
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2 EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: DO CONTEXTO HISTÓRICO À 

ATUALIDADE 

Não é possível tratar dos benefícios do planejamento para a universidade pública sem 

antes compreender o histórico pelo qual passou a educação superior brasileira. Pode-se dizer 

que é um passado que vem sendo aprimorado em decorrência das políticas públicas propostas 

por cada governo, que ora retraem, ora estimulam o ensino superior público. A administração 

pública faz parte do contexto político e devido à sua representatividade coletiva abre portas para 

a gestão participativa que pode estar presente também nas políticas de avaliação e expansão. 

 

2.1 INICIATIVAS PIONEIRAS, REFORMAS E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL ATÉ A DÉCADA DE 1970 

Em 1572, Artes e Teologia foram os primeiros cursos superiores a serem ensinados 

pelos jesuítas no Brasil, enquanto colônia de Portugal. A educação e especialmente o ensino 

superior eram regulados, de forma que a Colônia não se desenvolvesse nas ciências, letras e 

artes. Poucos alunos recebiam da Coroa a oportunidade de estudar em Coimbra (CUNHA, 

1986).   

O novo ensino superior emergiu a partir de 1808, compreendendo os cursos de Filosofia, 

Teologia e Matemática, Anatomia e Cirurgia nos hospitais militares, Engenharia militar e 

Direito, sendo este último considerado o núcleo do saber superior. Grosso modo, Cunha (1986) 

define ensino superior como “aquele que visa ministrar um saber superior” (p.15).  Após 1808 

também foram criados cursos e academias a fim de se formar burocratas para o Estado e outros 

profissionais liberais. Já se apontava que a “burocracia do Estado nascente carecia de 

profissionais sistematicamente formados” (CUNHA, 1986, p. 68).  

Segundo Cunha (1986), por sua vez, a Igreja Católica no Brasil, desde a colonização, 

ocupou um setor da burocracia do Estado Português com amplas atribuições, não somente 

religiosas, que incluía a formação de professores e de administradora das escolas existentes.  

Nesse contexto, para Pereira e Santos (2013), as bases ideológicas das quais se serviram 

os precursores da primeira república no Brasil provêm dos ideais liberais democráticos 

republicanos originados da Revolução Francesa (1789), tendo como brasão as ideias de 

liberdade, nos direitos de igualdade, nos conceitos de educação pública, gratuita e obrigatória.  

A primeira grande expansão das universidades foi marcada pela abertura aos 
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conhecimentos técnico e científico, livres dos dogmas da Igreja e controles externos. 

Schwartzman (2009) aponta que as universidades “desempenham papéis similares em todas as 

sociedades, relacionados com a existência de instituições e pessoas dedicadas à criação, 

manutenção e transmissão da cultura escrita e sistematizada” (p.36). Como as igrejas, elas 

“proclamam ser o repositório das formas mais elevadas do conhecimento, cultivado 

zelosamente pelos iniciados, que são por isto admirados, respeitados e invejados pelos demais” 

(SCHWARTZMAN, 2009, p.37).  

Em 1891, a Constituição Federal proporcionou ao Congresso Nacional poderes para 

legislar quanto ao ensino superior e o estabelecimento da jurisprudência de que “os diplomas 

estariam disponíveis para todos que tivessem o preparo intelectual para conquistá-los [...]” 

(CUNHA, 1986, p. 169).  

De acordo com Cunha (1986), no período da Primeira República (1889 a 1930) surgiram 

as primeiras escolas particulares independentes do Estado, abrindo-se o acesso dos estudantes 

ao ensino superior. Os primeiros estabelecimentos de ensino superior no Brasil denominados 

Universidades datam de 1920, no Rio de Janeiro, e 1927, em Minas Gerais. No Rio de Janeiro 

houve a reunião da Escola Politécnica, Escola de Medicina e uma escola livre de Direito. Em 

Minas Gerais já existiam a Escola Politécnica de 1874 e a Escola de Minas de Ouro Preto, de 

1875. Tal transformação do ensino superior no início da República ocorreu em função da 

necessidade de melhoria da qualificação da mão de obra para o mercado como, por exemplo, a 

construção de ferrovias, e pelo fator ideológico da luta dos liberais positivistas pelo ensino livre. 

Pereira e Santos (2013) complementam que, em 1931, a Reforma Francisco Campos 

contribuiu com as primeiras características pedagógicas de uma educação capaz de atender à 

sociedade brasileira. Em 1932, os profissionais da Educação, com destaque para Anísio 

Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, entre outros, lançaram o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação Nova, a pedido do então presidente Getúlio Vargas, chefe do Governo. 

Considera-se que neste momento a política educacional apropriou-se de um cunho renovador, 

bem como as propostas de reconstrução social e educacional. Em tal Manifesto está presente “a 

preocupação com a falta das determinações que indicassem as finalidades da educação, seja 

quanto aos aspectos filosóficos ou no que diz respeito aos fins práticos” (PEREIRA E 

SANTOS, 2013, p.7). Para eles, a finalidade primordial da educação 

“ [...] gira em torno de uma concepção de vida, solta dos interesses de classe, 
mas que proporcione ao indivíduo o direito de uma educação que organize e 
impulsione os meios naturais, com o fim de promover um desenvolvimento 
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natural e integral do ser humano em cada uma das etapas de seu crescimento 
enquanto sujeito, respeitando as concepções de mundo ao qual está inserido, 
tornando-o agente reflexivo e atuante nos processos culturais e econômicos” 
(PEREIRA E SANTOS, 2013, p.10).  

 

Entretanto, tais autores afirmam que a Constituição de 1937 manteve a educação dual, 

ou seja, uma escola para os ricos diferente de uma escola para os mais pobres, sendo para os 

primeiros uma preparação para o trabalho, atendendo aos anseios dominantes burgueses, 

formando uma “elite” com condições intelectuais para o domínio e, por outro lado, formando 

uma classe de trabalhadores para atender à demanda do mercado.  

Nesse sentido, a política educacional foi se definindo por uma política compensatória, 

que procurava legitimar-se por uma estratégia de hegemonia. Essa política expressou a 

dominação da burguesia viabilizada pelo Estado Militar, e a partir de então a educação foi 

assumindo uma concepção produtivista e o modelo renovador foi se esgotando (PEREIRA e 

SANTOS, 2013).  

De acordo com Pereira e Santos (2013), em 1964 a intervenção militar teve como 

consequência o aumento da precarização da educação, concentração de renda, exclusão social, 

corrupção, inflação e aumento da dívida externa. As reformas educacionais de primeiro, 

segundo e terceiro graus tiveram como objetivo a reprodução da força de trabalho, formação da 

elite dirigente e a defesa de uma ideologia para a obtenção da legitimação do estado militar, 

onde “vários movimentos estudantis foram se sustentando ilegalmente, gerando inúmeros e 

dramáticos confrontos” (PEREIRA e SANTOS, 2013, p.11).   

Hora (2013) aponta que a intervenção militar abrangeu as esferas administrativas, de 

ensino e pesquisa, de forma que servissem ao que o Estado se propunha, “como uma maneira 

de controlar o que estava sendo realizado nas universidades e também de garantir benefícios 

aos anseios estatais” (HORA, 2013, p. 35). O governo militar abriu oportunidades para o 

investimento financeiro de entidades ligadas à iniciativa privada como forma de custear os 

gastos com a modernização. 

Segundo Silva Júnior e Sguissardi (2001), portanto, o cenário de crise educacional se 

justificava pelo elitismo dominante da história brasileira e pelo Modelo Humboldtiano1, que 

                                                 
1 Na Alemanha, o Modelo Humboldtiano destaca a importância da pesquisa como função primordial da 
universidade, ao lado do ensino, concebendo a indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da formação 
como característica essencial da Universidade, ao lado da universalidade de campos de conhecimento, 
garantida pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras como órgão articulador, por excelência, dos 
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integrava ensino, pesquisa e extensão, e apresentava-se “unificado, caro e insustentável no 

médio prazo pelo poder público, em tempos de crise de Estado” (SILVA JÚNIOR e 

SGUISSARDI, 2001, p. 47). Sendo assim, foram propostos como solução uma maior 

diversificação institucional e maior incentivo ao desenvolvimento de instituições privadas, 

programas de diversificação de fontes de financiamento, inclusive autonomia financeira das 

universidades, introdução do ensino pago, subsídios estatais de acordo com o desempenho 

avaliado por critérios oficiais, dentre outros. 

Vieira e Nogueira (2017) destacam o ano de 1968 como peculiar, no qual ocorreu a 

Reforma Universitária e, de forma marcante, ocorreram também movimentos de jovens em 

diversos países. Instituída pela Lei n°. 5.540, de 28 de novembro de 1968, a Reforma foi 

precedida pela publicação de dois Decretos-Lei (nº. 53, de 18 de novembro de 1966, e nº. 252, 

de 28 de fevereiro de 1967), que proporcionaram alterações na educação superior.  

Na visão de Macedo et al. (2005), a Reforma Universitária implantada no Brasil pelo 

governo militar foi planejada segundo “um projeto de nação alimentado pelo veio da grandeza 

e pela luta contra o socialismo e o comunismo” (MACEDO et al., 2005, p.128) e levou a 

consequências de alto impacto, como a reformulação dos exames vestibulares, que eliminou a 

possibilidade de aluno excedente, a extinção da cátedra, o mérito acadêmico como base para a 

carreira universitária, a instituição do departamento como unidade mínima de ensino e pesquisa 

e a criação dos colegiados de curso. Além disso, o ensino superior, indissociável da pesquisa, 

seria ministrado em universidades e excepcionalmente em estabelecimentos isolados.  

Mancebo e Martins (2015) ainda afirmam que a Reforma “reforçou a atuação do então 

Conselho Federal de Educação (CFE), com forte composição privatista, e facilitou os incentivos 

fiscais e tributários para a abertura de IES privadas” (MANCEBO E MARTINS, 2015, p.36). 

Ao final da ditadura, as matrículas em instituições privadas já ultrapassavam as oferecidas nos 

Institutos de Ensino Superior (IES) públicos. Nunes (2007) contribui apontando que a Reforma 

Universitária de 1968, principal norma vigente até a edição da Lei nº 9.131/1995 e da Lei nº 

9.394/1996, determinava que as universidades e estabelecimentos isolados, quando 

particulares, deveriam constituir-se sob a forma de fundações ou associações.  

De acordo com Schwartzman (1999), tal estagnação observada do setor público ocorreu 

                                                 
diversos campos do saber. Além disto, Humboldt, em seus escritos, concebe o trabalho científico como 
livre de quaisquer tipos de injunções e pressões, tais como do Estado, da Igreja e de outras demandas 
externas ao campo acadêmico universitário (PAULA, 2009, p.75). 
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devido ao esgotamento da capacidade do governo federal e dos Estados em investir no ensino 

superior, devido aos altos custos per capita dos sistemas públicos. “A partir da Reforma de 

1968, os cursos deixaram de ser, em muitos casos, unidades administrativas das instituições de 

ensino, passando a ser geridos por coordenações com pouco conhecimento e poder efetivo de 

gerenciar os programas de ensino sob sua responsabilidade” (SCHWARTZMAN, 1999, p.13). 

As universidades passaram a ser organizadas em departamentos e institutos, definidos segundo 

linhas disciplinares, o que gerou um efeito negativo em áreas com pouca tradição profissional: 

“muitas carreiras se tornaram um aglomerado desconexo de cursos oferecidos por 

departamentos diferentes, sem uma administração e liderança unificadas” (SCHWARTZMAN, 

2006). Além disso, a Reforma Universitária concedeu a todo pessoal acadêmico o status de 

funcionário público, tornando assim, as universidades públicas brasileiras as mais caras de toda 

a América Latina. A solução encontrada foi limitar o acesso às universidades públicas por meio 

de exames de admissão muito competitivos e permitir que o setor privado se expandisse sem 

muito controle, o que levou ao questionamento crítico quanto à qualidade do ensino superior 

(SCHWARTZMAN, 2015). 

Hora (2013) tratou a Reforma como privatização da educação superior, pois “permitiu 

que houvesse a proliferação de estabelecimentos de ensino, sem que, no entanto, ocorresse um 

acompanhamento da qualidade destes” (HORA, 2013, p. 36). Sendo assim, surgiu a demanda 

por avaliação dos estabelecimentos privados, de baixa qualidade de ensino, frutos de uma visão 

economicista de mercado, pautada no lucro.  

 

2.2 MODELOS DE GESTÃO PÚBLICA E ENSINO SUPERIOR PÓS 1980 

No momento em que o Estado liberal do século XIX cedeu lugar ao estado social e 

econômico do século XX, verificou-se, segundo Bresser-Pereira (2006), que a administração 

burocrática não “garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços 

prestados ao público. Na verdade, a administração burocrática é lenta, cara, autorreferida, pouco 

ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos” (BRESSER-PEREIRA, 

2006, p. 241). A partir dos anos 80, iniciou-se uma revolução na administração pública em 

direção a uma administração gerencial, com ideias de descentralização sob o ponto de vista 

político, descentralização administrativa, organização com poucos níveis hierárquicos e 

atendimento ao cidadão. 

Vieira e Nogueira (2017) indicam que a década de 1980, em sentido contrário ao 
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movimento dos anos anteriores, foi marcada por uma estagnação no crescimento do ensino 

superior, tanto no setor público quanto privado. O desaquecimento na ampliação das matrículas 

é consequência de uma forte crise econômica pela qual o país passou naquele período, que se 

estendeu até o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), presidente do Brasil de 1995 a 

2002.  

Em 1985, período de redemocratização do país, foi instituída pelo Decreto nº 91.177 a 

Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior – CNRES ou Comissão de 

Notáveis, no governo José Sarney. Tal comissão era “constituída, em sua maior parte, de 

docentes universitários, mas também havia a presença de educadores da educação básica, 

personalidades do setor produtivo, do meio sindical e do corpo discente. O objetivo da CNRES 

era oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a educação superior brasileira” 

(LOPES, 2013, p. 75). Ao final dos trabalhos da CNRES, o MEC criou grupo interno 

denominado Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior - GERES, pela 

Portaria nº 100 de 06/02/1986, a fim de elaborar uma proposta de Reforma Universitária a partir 

do relatório final produzido pela CNRES em 1986. O resultado do trabalho foi “um Projeto de 

Lei que dispunha sobre a natureza jurídica, a organização e o funcionamento das IFES, e um 

Anteprojeto de Lei que reformulava o Conselho Federal de Educação – CFE” (LOPES, 2013, 

p. 77). 

Nunes (2007) corrobora que, com a crise econômica e social da década de 1980 e início 

dos anos 1990, a crise da educação superior foi mais intensa no setor público, uma vez que sua 

gestão era mais complexa e onerosa sob o ponto de vista tanto econômico quanto político. 

Segundo ele, a estabilidade da economia alcançada nos anos 1990 conjugou-se com o 

esgotamento da capacidade de investimento do Estado brasileiro, o que restringiu a expansão 

da educação superior pela via pública. 

Francisco et al. (2015) apontam que no cenário altamente complexo, as pesquisas em 

gestão da educação superior, sobretudo após 1968, orientaram a construção do modelo gerencial 

da educação superior brasileira sob o controle do aparelho estatal, estruturado em uma 

perspectiva alinhada com o pensamento governista que se posicionava no Brasil.  

Nesse contexto gerencial, o governo Fernando Henrique Cardoso, segundo Sguissardi 

(2006), efetivou uma série de ajustes estruturais e fiscais ou de reformas orientadas para o 
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mercado, conforme propunha o contexto da New Public Management2 - NPM. A integração do 

país à economia mundial apoiou-se na diminuição das funções do Estado, inclusive enquanto 

provedor dos serviços sociais, entre eles, a Educação. O Consenso de Washington sintetizou, 

ao final da década de 1980, as recomendações de organismos como o Fundo Monetário 

Internacional – FMI, Banco Mundial – BIRD e Banco Interamericano de Desenvolvimento – 

BID, dentre as quais se incluem o equilíbrio orçamentário mediante a redução dos gastos 

públicos; abertura comercial, pela redução das tarifas de importação e eliminação das barreiras 

não tarifárias; liberalização financeira, pela reformulação das normas que restringem o ingresso 

de capital estrangeiro; desregulamentação dos mercados domésticos, pela eliminação dos 

instrumentos de intervenção do Estado, como controle de preços e privatização das empresas e 

dos serviços públicos. Tais recomendações foram apresentadas em três documentos, quais 

sejam Financing Education in Developing Countries – an exploration of policy options 

(WORLD BANK, 1986), de 1986; Higher Education: the lessons of experience (WORLD 

BANK, 1994), de 1994; e The Financing and Management of Higher Education – a status 

report on worldwide reforms (WORLD BANK, 1998). 

Santos e Silva (2012) contribuem com esse contexto apontando que esse conjunto de 

medidas de caráter econômico, recomendadas pelos organismos internacionais, teriam de gerar 

novas diretrizes políticas para se viabilizar, implicando reformas importantes na própria 

organização do aparelho de Estado, com isso atingindo as diversas áreas até então controladas 

ou sob responsabilidade do poder público. Para viabilizar essas medidas e manter o país apto a 

receber investimentos externos e refinanciar suas dívidas, coube ao Governo iniciar um 

processo reformista das políticas governamentais do período, orientando-as na direção da 

inserção do Brasil na nova ordem internacional econômica (o gerencialismo). A educação 

superior passou a ser vista como um “serviço estatal caro que deveria orientar-se por critérios 

gerenciais competitivos de efetividade, eficácia e eficiência, típicos de uma organização 

                                                 
2  O New Public Management (NPM) surgiu no final do século XX com o objetivo de fazer a 
Administração Pública operar como uma empresa privada e, assim, adquirir eficiência, reduzir custos 
e obter maior eficácia na prestação de serviços. Como ideologia, o NPM recuperou ideais do liberalismo 
clássico, sobretudo a redução do escopo e do tamanho do Estado e a inserção do espírito e dos 
mecanismos de mercado no governo. Havia uma preferência por terceirizar e privatizar os serviços. Ao 
governo, caberia executar funções que lhe seriam exclusivas, direcionando e garantindo o suprimento 
das necessidades básicas (e direitos) da sociedade. Os cidadãos eram vistos como clientes e usuários 
dos serviços públicos, e não meros recipientes da ação do Estado. O NPM apresentou uma abordagem 
gerencial com focos no cliente, no gestor, no resultado e no desempenho. O foco no resultado traria, 
para a Administração pública, por meio do planejamento estratégico do tipo empresarial, as metas e os 
indicadores de desempenho. Para avaliar foram introduzidos orçamentos indicativos centrados em 
resultados que, como na empresa privada, facilitariam a flexibilidade da gestão (MOTTA, 2013). 
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baseada em princípios de mercado” (SANTOS e SILVA, 2012, p. 462). A reforma na educação 

foi se concretizando a partir de mudanças legislativas, iniciando um processo de revolução do 

ensino superior por meio de portarias, decretos e normas.  

Sob esse ponto de vista, no sistema educacional, a ampliação da oferta de vagas na área 

pública implicaria contribuir para o “agigantamento de um Estado ineficiente, custoso e pouco 

ágil” (SANTOS e SILVA 2011), despreparado para promover a ampliação em quantidade e 

qualidade do contingente de formandos requerido pelos mercados.   

Nesse contexto estão as primeiras iniciativas dos governos FHC voltadas ao processo 

de desregulamentação, conforme requerido pelas agências internacionais, a fim de se atingirem 

os objetivos de ampliação da oferta e desoneração da máquina pública. Essas medidas refletiram 

o contingenciamento de recursos de custeio e capital e o congelamento de salários dos docentes 

e funcionários das Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, desencadeando insatisfação 

e abandono de carreira nas universidades públicas (SANTOS e SILVA, 2012, p. 465). 

As reformas gerenciais foram comandadas pelo então economista Luiz Carlos Bresser 

Pereira no Ministério da Administração e Reforma do Estado – MARE, iniciando-se em 1995, 

e posteriormente em 1998, no Ministério do Planejamento e Gestão. A educação pública 

superior já era vista  

“como um serviço estatal caro e, em boa medida, oferecido no âmbito de uma 
institucionalidade ineficiente e desaparelhado para o exercício de suas funções 
precípuas, vistas, cada vez mais, como elemento funcional ao capitalismo e 
que deveria orientar-se por critérios gerenciais competitivos de efetividade, 
eficácia e eficiência, típicos de uma organização baseada em princípios de 
mercado” (SANTOS e SILVA, 2012, p. 462). 

 

Como descreve Dourado (2002), o Banco Mundial, tanto no Brasil quanto em demais 

países subdesenvolvidos, orienta para a articulação entre educação e produção do 

conhecimento, por meio do “binômio privatização e mercantilização da educação” 

(DOURADO, 2002, p. 238). Esse organismo internacional se situa como importante 

interlocutor da política macroeconômica, em sintonia com o Fundo Monetário Internacional 

(FMI). De forma crítica, este autor aponta o caráter utilitarista presente nas concepções do 

Banco Mundial sobre a educação, pois desarticulam a luta pela democratização da educação 

em todos os níveis, que deveria ser entendida como um direito social inalienável. Sguissardi 

(2006) corrobora que o modelo universitário, segundo Banco Mundial, é o da universidade de 

ensino em detrimento da universidade de pesquisa. 
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Ainda no governo FHC, em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Lei 

nº 9.394/96, proporcionou a expansão da graduação, sob o pressuposto de constituir um sólido 

marco regulatório para a educação superior no país, assegurar a autonomia universitária3 

prevista no art. 207 da Constituição, tanto para o setor privado quanto para o setor público e 

consolidar a responsabilidade social da educação superior, mediante princípios normativos e 

assistência estudantil (SGUISSARDI, 2006).  

Segenreich e Castanheira (2011) indicam que a LDB flexibilizou as formas 

organizacionais de oferta de educação superior, possibilitando a criação de Centros 

Universitários a partir de 1997, e de Centros de Educação Tecnológica e Faculdades de 

Tecnologia, a partir de 1999. Em seu estudo, os autores apontam que as novas IES em conjunto 

tiveram crescimento de 227% no período 2001–2006, percentual bem acima dos 50,5% das IES 

tradicionais. Somente os Centros de Educação Tecnológica e as Faculdades de Tecnologia 

tiveram, em conjunto, um aumento de 581% nesse mesmo período, contra 80,3% dos Centros 

Universitários (SEGENREICH e CASTANHEIRA, 2011, p. 68).  

Pinto (2004) parte da consideração de que as diferentes formas de administração do 

ensino privado apoiadas como empresas lucrativas pela nova conceituação da LDB “ganharam 

grande espaço ante as instituições privadas sem fins lucrativos (comunitárias, confessionais e 

filantrópicas), passando de 39% do total de matrículas, em 1997, para 52% em 2002” (p.740). 

Já para Silva Júnior e Sguissardi (2001), a LDB assegurou às universidades uma falsa 

autonomia quanto a elaborar e aplicar seu próprio orçamento, adotar regime financeiro e 

contábil próprio, reavaliar operações de crédito, receber doações e heranças, por exemplo, 

resultante de convênios, independentemente do Ministério da Educação. Eles consideram que 

no governo FHC as políticas públicas formuladas para a área social constituem-se em políticas 

econômicas, conforme sugestão dos organismos multilaterais internacionais, representantes do 

capital na esfera internacional, numa alteração do paradigma da demanda social para o 

                                                 
3 Autonomia financeira universitária é definida como a completa responsabilidade da universidade por 
suas ações internas e externas, pelas iniciativas que desenvolve, pelo direcionamento que toma quanto 
ao seu desenvolvimento e por quem ou ao que especificamente busca atender. Além disso, “cabe 
também a ela responder pela adequação e efetividade dos meios que definiu para utilizar o dinheiro 
público e prestar contas à sociedade e aos órgãos de governo que analisam a legalidade e a pertinência 
das ações que orientaram a sua utilização. Isso porque a autonomia da Universidade não a torna 
soberana. Dotar a Universidade pública de autonomia plena significa conferir-lhe a responsabilidade 
completa pelo seu destino. Definir meios e estabelecer normas legais que garantam o exercício pleno 
e uniforme da autonomia em Universidades públicas e privadas significa conferir-lhes a 
responsabilidade de cumprir suas funções em consonância com a autonomia que lhes foi assegurada 
e estabelecer mecanismos de cobrança adequados” (MACEDO et al., 2005, p.136). 
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paradigma da oferta econômica, numa expansão da esfera privada em detrimento da esfera 

pública. 

A crítica principal feita por Sguissardi (2006), no caso da educação superior brasileira, 

refere-se ao fortalecimento do polo privado do Estado no qual se amplia a utilização dos 

recursos públicos por entidades privadas, com ou sem fins lucrativos e acrescenta que 

“ [...] o custo dessas vagas em IES privadas – que priorizam as atividades de 
ensino e apresentam em geral baixa qualidade – tornou-se maior do que o seria 
para o Tesouro Nacional nas universidades públicas, que priorizam atividades 
de ensino e pesquisa e são, via de regra, de melhor qualidade” (SGUISSARDI, 
2006, p. 1.044).  

Corbucci (2014) propõe que a redução dos dispêndios do MEC com a educação superior, 

na segunda metade da década de 1990, também teria contribuído para a menor expansão da 

oferta de vagas nas IFES. O crescimento das matrículas nas IFES no período 1995-1999 foi de 

apenas 20%, enquanto no setor privado atingiu 45%.  

Em 2001, o Plano Nacional de Educação - PNE, Lei no. 10.172, de 09/01/2001, 

estabeleceu as diretrizes a serem observadas por todos os níveis e modalidades de ensino, pelos 

dez anos posteriores à sua publicação, respondendo a uma determinação da Constituição de 

1988, reiterada pela LDB de 1996. O Plano contempla objetivos e metas relacionados ao desafio 

de expandir o ensino superior no país, dentre eles o objetivo de prover a oferta de educação 

superior para, pelo menos, 30% da faixa etária de 18 a 24 anos, estabelecer uma política de 

expansão que diminua as desigualdades de oferta existentes entre as diferentes regiões do país, 

oferecer educação à distância, diversificar o sistema superior de ensino e diversificar também a 

oferta de ensino, além do estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 

educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB (VIEIRA e NOGUEIRA, 2017). 

Nesse sentido, Dourado (2002) considera que a proposta do PNE foi “aprovada na 

contramão de intensa mobilização da sociedade civil” (DOURADO, 2002, p.242), pois propõe 

políticas para a educação superior quanto à “diversificação do sistema por meio de políticas de 

expansão da educação superior, a não-ampliação dos recursos vinculados ao governo federal 

para esse nível de ensino, aferição da qualidade de ensino mediante sistema de avaliação, 

ampliação do crédito educativo envolvendo recursos estaduais e ênfase no papel da educação à 

distância” (DOURADO, 2002, p.242-3).  Para o autor, tanto a LDB quanto o PNE revelam a 

lógica inerente à política deliberada de privatização da educação superior.  

Farah (2016) afirma que, embora os resultados do PNE tenham ficado muito aquém da 
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meta entre 2001 e 2009, a expansão de matrículas em cursos de graduação entre 2001 e 2010 

foi de 101,1%, dando continuidade à tendência de expansão iniciada no final da década anterior.  

Sguissardi (2006) acrescenta que o PNE continha princípios e metas que poderiam 

significar importantes avanços para a educação em geral e para a educação superior em 

particular. Contudo, os vetos presidenciais quanto a essa política pública o tornaram uma 

simples carta de intenções. A principal justificativa para os vetos foi o respeito à Lei da 

Responsabilidade Fiscal. 

Santos e Silva (2012) concordam que a política educacional dos dois governos de FHC 

esteve pautada pelo contexto político-econômico externo, o Consenso de Washington, já 

mencionado, que abrangia medidas de caráter econômico e geraram novas diretrizes políticas 

na própria organização do aparelho de Estado,  

“com isso atingindo as diversas áreas até então controladas ou sob 
responsabilidade do poder público. Para viabilizar essas medidas e manter o 
país apto a receber investimentos externos e refinanciar suas dívidas, cabia 
iniciar um processo reformista que se converteria no vetor decisivo das 
políticas governamentais do período, orientado na direção da inserção do 
Brasil na nova ordem internacional econômica (e política, por extensão)” 
(SANTOS e SILVA, 2012, p. 460).  

O crescimento do setor privado foi feito à custa do congelamento de vagas no setor 

público, uma vez que investimento público implicaria o aumento dos custos de erário. Santos e 

Silva (2012) consideram que as políticas públicas educacionais dos governos FHC se 

restringiram ao processo de desregulamentação conforme requerido pelas agências 

internacionais; no entanto, as iniciativas atingiram os objetivos propostos de ampliação da 

oferta privada e desoneração da máquina pública. 

Em defesa do Estado gerencialista, Severino (2008) aponta que a minimização do 

Estado, a priorização da lógica do mercado na condução da vida social, o incentivo à 

privatização, a defesa do individualismo, do consumismo, da competitividade e da iniciativa 

privada colocam o Estado à frente da nação, tornando-o capitalista economicamente e 

corporativo socialmente. E acrescenta que “a supremacia da classe no poder se dá por 

dominação e não pela direção político-ideológica” (SEVERINO, 2008, p.77). 

A nova fase de reestruturação capitalista, segundo Dourado (2002) seria a única 

possibilidade de ajuste, ainda que a um elevado custo social. As políticas apresentadas são de 

diversificação institucional e especialmente de privatização da esfera pública. O enxugamento 

da máquina estatal e privatização de bens e serviços em que a reforma do Estado é entendida 
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como superação de “visões do passado de um Estado assistencialista e paternalista” 

(DOURADO, 2002, p. 236).  

Em contraste, a busca por uma sociedade desprovida de assistencialismo, na qual a 

produção de bens e serviços foi transferido à iniciativa privada, vai de encontro ao papel 

transformador do Estado, que seria dominar as esferas públicas básicas - educação, saúde, 

segurança, de forma equitativa para toda sociedade.  

Paula (2005) ressalta que, no gerencialismo, “a transferência do conhecimento gerado 

no setor privado para o setor público se torna questionável” (PAULA, 2005, p. 93), pois não 

integra a administração e a política, inerente à gestão pública. A autora sugere que seja 

considerado o contexto em que as ferramentas gerenciais foram elaboradas. 

Paula (2005) aponta ainda que o gerencialismo não considera as questões que envolvem 

a complexidade da gestão como a integração entre aspectos técnicos e políticos e não se 

direciona para a superação de contradições e conflitos sociais, resultando em um Estado 

distanciado dos problemas políticos (PAULA, 2005, p. 81).  

“Há dificuldade de conciliação entre os interesses dos gerentes públicos e as 
metas oficiais do governo, pois a excessiva autonomia dos administradores 
públicos tende a evoluir para posição individualista, que compromete a visão 
global e integrada de governo, além de aumentar riscos de corrupção” 
(PAULA, 2005, p. 87).  

 

Carvalho, E. (2013) afirma que a administração pública visa a atender às necessidades 

coletivas por meio da implementação de políticas públicas para solução de problemas 

comunitários e tais políticas públicas tanto enfrentam a escassez de recursos quanto a submissão 

ao poder político. Na realidade da gestão pública, inclusive com o NPM, o peso político é maior 

do que a racionalidade instrumental fundamentada como técnica aplicada para a solução das 

necessidades coletivas.  

“Gerir a administração pública é gerir em contexto político, pelo que emerge a 

necessidade de saber como é que tal contexto vai influenciar os processos de decisão e até que 

ponto a polis limitará a exequibilidade de uma decisão racional, no sentido técnico” 

(CARVALHO, E., 2013, p. 132). 

Portanto, a capacidade de razão dos seres humanos, ou racionalidade instrumental, fica 

prejudicada quando as informações são incompletas, quando as emoções se misturam à reflexão 

sobre decisões e o tempo é insuficiente para análises mais completas. O contexto político é 
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complexo e apresenta riscos que devem ser minimizados por meio de uma negociação que 

geralmente demanda um tempo maior do que a urgência da decisão exige, levando a uma 

decisão satisfatória no lugar de uma decisão ideal (CARVALHO, E., 2013, p. 133-136)”.  

“O modelo racional estabelece que o decisor deverá definir explícita e 
claramente os objetivos a prosseguir, estabelecendo assim um referencial para 
avaliar a eficácia da decisão. Contudo, em contexto político, a formulação de 
objetivos não se reduz à explanação de um desejo ou intenção; é um meio para 
arregimentar apoio; é a representação de uma visão futura com o propósito de 
encontrar outros atores disponíveis para concretizá-la” (CARVALHO, E., 
2013, p. 136).  

Nesse modelo racional de se considerarem custos e benefícios para a tomada de decisões 

abrem-se as possibilidades de discussões públicas, de participação na negociação e construção 

da gestão participativa, em contrapartida à “concepção tecnocrática do planejamento, como 

portador de racionalidade unívoca e como um instrumento neutro de intervenção, a despeito 

dos conflitos [...]” (BRASIL et al, 2012, p. 129). 

“As instâncias participativas constituem espaços de publicização de conflitos, 
de negociação de interesses distintos dos segmentos sociais, e de afirmação e 
(re) construção de identidades coletivas. A participação configura, assim, um 
ponto de partida para a democratização das políticas públicas e vincula-se à 
perspectiva da garantia dos direitos sociais e da possibilidade de redução das 
desigualdades” (BRASIL et al., 2012, p. 121). 

Tenório (2005) concorda e vai mais além, apontando o significado de gestão estratégica 

e gestão social. Para ele, a gestão estratégica é voltada para o mercado competitivo, para a visão 

de lucro, enquanto que a gestão social é determinada pela solidariedade e inclusão, em que os 

cidadãos têm direito de participar democraticamente da constituição das políticas públicas4 que 

estarão presentes em seu destino. “ Enquanto na gestão estratégica prevalece o monólogo – o 

indivíduo, na gestão social deve sobressair o diálogo – o coletivo” (TENÓRIO, 2005, p. 103).  

Tenório (1998) aponta que a gestão social tenta substituir a gestão burocrática pelo 

“gerenciamento mais participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido por meio 

de diferentes sujeitos sociais” (TENÓRIO, 1998, p. 120) no qual todos os participantes 

exponham suas argumentações. É, portanto, o oposto da gestão estratégica que visa ao lucro 

particular no âmbito da esfera privada. 

 

                                                 
4 Política pública é um conceito abstrato que se materializa nas leis, programas, campanhas, obras, 
prestação de serviços, impostos e taxas, dentre outros. É uma diretriz elaborada para enfrentar um 
problema público. (SECCHI, 2016, p. 5) 
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2.3 AVALIAÇÃO, FINANCIAMENTO E EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 

BRASILEIRO  

Em 1983, segundo Francisco et al. (2015), a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES realizou seu primeiro esforço de avaliação pela estrutura, 

qualidade e função da educação superior, determinando a criação do Programa de Avaliação da 

Reforma Universitária – PARU.  O programa tentou estruturar uma proposta de avaliação 

considerando a gestão e o processo de construção de conhecimento científico na instituição. No 

contexto gerencial, o PARU deveria auxiliar os processos de tomada de decisão, a definição da 

estrutura de poder, a construção dos critérios para uma gestão acadêmica e aspectos vinculados 

à gestão financeira e orçamentária. No âmbito acadêmico, o PARU tinha a intenção de 

consolidar métricas de desempenho que englobassem a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, prevendo uma construção metodológica alinhada com as intenções de 

desenvolvimento da educação superior. Entretanto, o PARU durou apenas um ano devido à 

falta de apoio e burocracia do MEC. 

Ainda assim, Polidori (2009) destaca que as contribuições do grupo foram importantes 

no sentido de proporcionar uma nova visão à educação superior, já que a interação com a 

comunidade acadêmica acalorou as discussões sobre a estrutura do processo avaliativo. As 

contribuições identificadas pelo grupo tornaram-se fatores preponderantes para a construção de 

um novo sistema de avaliação, o que ocorreu após a promulgação da Constituição de 1988 e 

ficou conhecido como PAIUB (Programa de Avaliação Institucional das Universidades 

Brasileiras) em 1993. A inconsistência política do cenário que se apresentava no início da 

década de 1990 ensejou ações proativas das instituições com a intenção de elevar o padrão da 

educação superior brasileira de modo a torná-lo similar ao de países desenvolvidos. O PAIUB, 

como política institucional, preconizava a construção de uma cultura de avaliação que 

permeasse os conceitos de desenvolvimento, democratização, acesso, eficiência gerencial e de 

ensino, além da orientação ao processo de expansão por meio de conceitos de qualidade 

funcionalista.  

 Hora (2013) concorda que, anteriormente às avaliações, havia a preocupação voltada 

para os investimentos da educação superior e não para o estabelecimento de um sistema com a 

finalidade de analisar a forma com que os mesmos poderiam melhorar a educação. Sendo assim, 

não havia índices evolutivos que demonstrassem nem o ranqueamento nem a evolução ou queda 

da qualidade da educação superior no Brasil. Segundo esta autora, o PAIUB, substituído pelo 

Exame Nacional de Cursos - ENC, ou Provão, em 1996, “não foi avaliado para que sua 
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experiência pudesse ser estendida, aprimorada e implantada como uma política não só de 

governo, mas também de Estado. O programa esvaiu-se pela falta de recursos e de interesse do 

governo em dar continuidade a um projeto que teve como base as universidades (...)” (HORA, 

2013, p. 48).  

 Em termos de comparação entre o PAIUB e o ENC, “o primeiro tinha uma 

preocupação com uma avaliação baseada em princípios que legitimavam esse processo, 

enquanto que o último baseava-se em uma avaliação quantitativa, reduzida ao desempenho dos 

estudantes” (HORA, 2013, p.48). O Provão analisava a educação superior pelo ranking de 

cursos, de acordo com o desempenho dos estudantes, mas não realizava uma avaliação 

institucional a fim de apontar pontos negativos ou pontos positivos das instituições.  

Em termos de financiamento do acesso dos estudantes ao nível superior, em 1999, o 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) surgiu em substituição ao Programa de Crédito 

Educativo (CREDUC), criado em 1975, e que teve sua carteira suspensa em função da 

inadimplência (PINTO, 2004). 

Segundo Vieira e Nogueira (2017), o FIES é um fundo de natureza contábil criado pela 

Medida Provisória nº 1.827/1999, convertida na Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001. O 

programa foi reestruturado em 2010 (Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010), de modo que as 

condições de financiamento se tornaram mais acessíveis aos estudantes do ensino superior 

privado. A taxa de juros de 9% ao ano passou a ser de 3,4% ao ano, a carência para pagamento, 

estipulada em 6 meses, passou a ser de 18 meses, o prazo de amortização da dívida, que girava 

entre 1,5 e 2 vezes o período em que o estudante foi financiado, passou a ser de 3 vezes o 

período em que o estudante foi financiado, mais 12 meses, dentre outras mudanças. Novas 

alterações foram implementadas no FIES a partir de 2015, com o objetivo de conter a grande 

expansão pela qual o programa passou, tendo em vista as limitações orçamentárias do governo 

federal, e por buscar alcançar patamares mais adequados de qualidade no financiamento.  

Rossetto e Gonçalves (2015) contribuem com a argumentação de que a Controladoria 

Geral da União e o Tribunal de Contas da União apontaram dificuldades de gestão ao longo da 

história do FIES. O programa apresentou resultados pouco expressivos na maior parte da sua 

existência, tendo celebrado cerca de 530 mil contratos nos primeiros dez anos. “O FIES era de 

difícil acesso para as pessoas em piores condições de vida, porque exigia fiador em todos os 

contratos e não possibilitava 100% de financiamento” (ROSSETTO e GONÇALVES, 2015, p. 

806). Além disso, havia falta de transparência, eficiência e rigor no cumprimento das regras. 
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Pesava o alto nível de inadimplência e a instabilidade financeira para as instituições 

financiadoras solidárias no risco do crédito. Em 2009, o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação (FNDE) recebeu a gestão do FIES. Dentre outras ações, criou mecanismo para 

financiamento sem fiador de até 100% do custo. 

Para Chaves e Amaral (2014), o financiamento da educação superior pública constitui-

se num dos principais desafios para o Brasil devido à adoção de políticas de contenção de 

recursos, a partir de 1990, com consequências comprometedoras na qualidade da produção do 

conhecimento e da formação de profissionais para o país, como já mencionado anteriormente. 

A Constituição Federal Brasileira (CF) de 1988, em seu artigo 205, afirma que “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade” (BRASIL, 1988). Sendo um dever do Estado e da família e tendo a 

colaboração da sociedade, o financiamento pode se efetivar tanto pelos recursos constantes do 

fundo público, que é estatal, como também pelo pagamento de mensalidades, que são recursos 

das famílias, e da interação das instituições educacionais com os diversos setores da sociedade 

(empresas, indústrias, associações, etc.).  

Após o governo FHC, a partir de 2003, o mandato de Lula trouxe uma importante 

mudança de percepções quanto às políticas governamentais, nas quais verbas seriam aplicadas 

a questões sociais, a gestão dos órgãos públicos e a implementação de políticas públicas 

ficariam a cargo dos sindicatos e dos movimentos sociais e a economia cresceria graças ao 

aumento do poder aquisitivo de uma população com novos poderes e subsídios 

(SCHWARTZMAN, 2006, p. 172).   

A fim de aumentar o número de vagas e expandir também o ensino à distância no setor 

público, a política de criação das novas instituições públicas e interiorização das IFES foi 

apontada como alternativa real de inclusão dos filhos de classes mais baixas no sistema 

educacional. No primeiro mandato do Governo Lula (2003-2006), foi nomeado um Grupo de 

Trabalho Interministerial (GTI) “encarregado de realizar um diagnóstico situacional da 

Educação Superior Brasileira e posteriormente apresentar um plano de ação que abarcasse a 

reestruturação, expansão e democratização das IFES” (FARIAS, 2016, p. 43). 

            Em 2003, o Programa EXPANDIR caracterizou-se por ações que representaram o 

primeiro ciclo de expansão e interiorização das universidades federais. Sob a tutela do MEC, 

por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu), o programa tinha como objetivo 

incentivar, por meio de dotação orçamentária, a expansão da educação superior pública por 
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meio de criação de novas universidades federais e criação e/ou fortalecimento de novos campi 

no interior dos estados brasileiros. Dentre as ações previstas, constavam: implantação ou 

consolidação de novas universidades federais em todas as regiões; alocação de recursos 

(humanos e infraestrutura física) para a interiorização de universidades federais preexistentes 

por meio da criação de novos campi ou fortalecimento daqueles já existentes no interior por 

meio da implantação de cursos novos ou ainda o fortalecimento de cursos recém-criados nesses 

locais (SOUSA, 2011, p. 23-24). 

Em 2004, a Lei nº 10.861 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES - como uma ferramenta estratégica que busca inserir as instituições em um 

contexto de inteligência competitiva (FRANCISCO et al., 2015). Ele é formado por três 

componentes principais, quais sejam a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho 

dos estudantes. O Sistema também avalia todos os aspectos que giram em torno desses três 

eixos, principalmente o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho 

dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente e as instalações. Dentre os principais 

objetivos da avaliação estão melhorar o mérito e o valor das instituições, áreas, cursos e 

programas, nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação; melhorar a 

qualidade da educação superior, orientar a expansão da oferta e promover a responsabilidade 

social das IES, respeitando a identidade institucional e a autonomia de cada organização 

(SINAES, 2018). 

Francisco et al. (2015) tratam a avaliação da educação superior como molde de um “viés 

somativo-regulador” (FRANCISCO et al., 2015, p.532), que impõe questões operacionais que 

impedem o desenvolvimento pleno das ações institucionais. Entre outros aspectos, os diversos 

modelos preconizados de avaliação ensejaram um controle fiscalizador ao invés de promover a 

reflexão orientada à expansão, e isso atrapalhou o desenvolvimento do complexo cenário 

educacional brasileiro, prejudicando a constituição, o posicionamento e até mesmo as 

estratégias de diversas instituições.  

Ainda em 2004, a urgência da criação de um socorro à iminência de um colapso na rede 

privada, de acordo com Serenheich e Castanheira (2011), uma vez que os ingressantes não 

tinham como arcar com o custo das mensalidades, derivou na criação do PROUNI. Esta política 

pública foi denunciada por estes autores como mais um passo para a privatização do ensino 

superior com recursos públicos. A partir de 2005 o FIES passou a financiar alunos do PROUNI 

que recebem bolsas parciais. 
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Já em  2005, como ação do Estado para estímulo da estrutura de atendimento de 

demandas por parte da inciativa privada, o Programa Universidade para Todos (PROUNI), 

criado pelo Ministério do Planejamento e Gestão sob a Lei Federal 11.096, teve como objetivo 

conceder bolsas a estudantes de famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos, 

oriundos do ensino médio público e selecionados pelas notas do Exame Nacional do Ensino 

Médio – ENEM, sendo as bolsas exclusivas para pagamento de mensalidades em instituições 

privadas de ensino superior que oferecem descontos nos valores em troca de isenção fiscal 

(SANTOS e SILVA, 2012, p. 469). 

Cunha, Silva, Plantullo et al. (2014) apontam que o PROUNI, criado por medida 

provisória e institucionalizado pela Lei nº 11.096, de 13/01/2005, tem por finalidade conceder 

bolsas de estudos integrais e parciais a estudantes de cursos de graduação e de cursos 

sequenciais de formação específica, sempre em instituições privadas de educação superior. 

Trata-se de um programa dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou 

da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar de até um e 

meio salário mínimo. O estudante tem direito a bolsa integral e bolsa parcial de 50% quando a 

renda per capita familiar superar esse limite e for menor ou igual a três salários mínimos. A 

partir da criação e implantação do PROUNI ficou estabelecido que as instituições que 

receberem benefício de natureza fiscal passem a conceder bolsas de estudos na proporção dos 

alunos pagantes por curso e turno.  

Estudos de Vieira e Nogueira (2017) esclarecem que o PROUNI cresceu 

consideravelmente ao longo dos anos. Em 10 anos, de 2005 a 2014, mais de 2,2 milhões de 

estudantes de baixa renda tiveram acesso à educação superior por meio das bolsas integrais ou 

parciais, sendo que muitos beneficiários das bolsas parciais também tiveram acesso de modo 

complementar ao financiamento do FIES. 

Rossetto e Gonçalves (2015) apontam que, no ano do lançamento, 422,5 mil alunos 

interessaram-se pelo PROUNI e quase 1,5 milhão em 2013. Entretanto, a proporção de bolsas 

ofertadas em relação aos ingressos não cresceu na mesma proporção que a demanda: o total de 

bolsas concedidas em 2005 foi de 8% dos ingressos, e permaneceu em cerca de 10% entre 2008 

e 2012. “Do total de bolsas ofertadas, a participação das bolsas parciais foi em média de 42% 

do total” (ROSSETTO e GONÇALVES, 2015, p.807). 

A proposta do PROUNI foi criticada pela Associação Nacional de Docentes do Ensino 

Superior (ANDES) e por entidades educacionais de cunho acadêmico que se opõem ao 
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Programa pois o percebem como instrumento para ampliação do setor privado, ou seja, uma 

transferência de recursos públicos ao setor privado sob as propostas neoliberais, visto que o 

Programa constitui uma política de acesso mas não de permanência na educação superior, sendo 

o aluno visto como consumidor e não como cidadão. Os cursos superiores ofertados nas IES 

privadas e filantrópicas são, em sua maioria, de qualidade questionável e voltados ao 

atendimento das demandas do mercado (ARRUDA, 2011). 

Ainda segundo Rossetto e Gonçalves (2015), a Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE (2008) propõe que os direcionamentos de política 

pública devem “avaliar a extensão e as origens dos problemas de equidade, fortalecer a 

integração entre o planejamento dos sistemas secundário e terciário, considerar políticas de ação 

afirmativa para grupos particulares cujas desvantagens educacionais estejam bem identificadas, 

incrementar o suporte para alunos provenientes de piores situações socioeconômicas” 

(ROSSETTO e GONÇALVES, 2015, p. 814).  

Assim Rossetto e Gonçalves (2015) apontam críticas quanto às medidas adotadas para 

a democratização do ensino superior: o FIES, apesar de estar disponível para boa parte dos 

demandantes do ensino superior e seu recente aperfeiçoamento, permanece como opção de 

política de maior custo aos alunos; “o PROUNI tem como principal debilidade a incapacidade 

de expandir-se na mesma proporção que a demanda, pois está restrito às desonerações fiscais 

geradas com a concessão de bolsas” (ROSSETTO e GONÇALVES p. 794).  

Sob o conceito de equidade, para a OECD, há duas dimensões: fairness, a qual implica 

que circunstâncias sociais e pessoais não devem ser um obstáculo para o alcance do potencial 

educacional, e a inclusão, que implica garantir um padrão educacional mínimo para todos 

(ROSSETTO e GONÇALVES, p. 798). As políticas de equidade no ensino superior devem 

lidar com os efeitos de desigualdades educacionais passadas, além de promover oportunidades 

iguais no mercado de trabalho.  

Corbucci (2000) aponta que os gastos reduzidos do MEC com as universidades federais, 

especialmente entre 1995 e 1998, geraram duas correntes de pensamento: a primeira entende 

que tais gastos da União estariam subsidiando a camada mais privilegiada da sociedade, pois a 

maioria dos alunos matriculados nas IFES seria oriunda desse segmento social. Por outro lado, 

outra corrente expressa que o governo federal estaria reduzindo e desestimulando os quadros 

de pessoal qualificados e ainda promovendo o sucateamento das instituições públicas. 

Sguissardi (2006) também aponta queda dos índices referentes aos recursos destinados 
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às IFES durante os anos de 1989 a 1997. No período 1994-2002, o ensino superior público 

federal teve uma expansão de 37% nas matrículas e uma redução de 5% no seu corpo docente 

e de 21% no seu quadro de funcionários, além do quase congelamento salarial de docentes e 

funcionários técnico-administrativos. Esse congelamento foi parcialmente compensado por 

uma gratificação proporcional aos índices individuais de “produtividade”, intitulada, para os 

docentes, de gratificação de estímulo à docência (GED).  

Schwartzman (2006) mostra que o Brasil gasta mais por aluno do ensino superior 

público que qualquer outro país da América Latina e o equivalente aos países da Europa 

Ocidental. O autor critica o PROUNI, pois “as noções de que as universidades devem buscar a 

qualidade e de que o ingresso de alunos deve basear-se no mérito nunca foram contestadas 

como tal, mas a ênfase está agora claramente do lado da inclusão social, não da excelência 

acadêmica” (SCHWARTZMAN, 2006, p. 173).  

              Também em 2005, no âmbito das universidades federais, segundo Farias (2016), 

nasceu o sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB em 2005, numa colaboração com a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

e órgãos governamentais. O Sistema UAB sustenta-se em cinco eixos fundamentais: expansão 

pública da educação superior, considerando os processos de democratização e acesso, 

aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior, possibilitando sua 

expansão em consonância com as propostas educacionais dos estados e municípios, avaliação 

da educação superior à distância tendo por base os processos de flexibilização e regulação 

implantados pelo MEC, estímulo à investigação em educação superior à distância no país e 

financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos humanos em 

educação superior à distância.  

 

2.4 A POLÍTICA PÚBLICA DE EXPANSÃO DO REUNI  

             Outra política pública de educação superior das universidades federais, primordial para 

este estudo de caso, foi o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI de 2007, que teve por objetivo principal ampliar o acesso e a 

permanência na educação superior, diminuindo as desigualdades sociais no país. A meta era 

chegar a 40% de alunos matriculados nos cursos de graduação no ensino presencial e à distância 

até 2020.  
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Criado no governo Lula pelo Decreto Presidencial nº 6.096, de 24 de abril de 2007, de 

acordo com Mancebo e Martins (2015), o REUNI possuía os objetivos específicos de aumentar 

o número de estudantes de graduação nas universidades federais e de estudantes por professor 

em cada sala de aula da graduação (relação de dezoito alunos de graduação por professor em 

cursos presenciais); diversificar as modalidades dos cursos de graduação, por meio da 

flexibilização dos currículos, do uso do Ensino à Distância - EaD, da criação dos cursos de curta 

duração, dos ciclos (básico e profissional) e/ou bacharelados interdisciplinares; incentivar a 

criação de um novo sistema de títulos; elevar a taxa de conclusão dos cursos de graduação para 

90% e estimular a mobilidade estudantil entre as instituições de ensino (públicas e/ou privadas). 

O Art. 2º do Decreto 6.096 apresenta as seguintes diretrizes:  

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. 

A adesão das Universidades Federais ao Programa REUNI foi realizada de forma 

voluntária e mediante a elaboração e submissão ao MEC de um plano de reestruturação e 

ampliação de vagas e da assinatura de contrato de gestão (ARRUDA, 2011). A essas 

universidades foram oferecidos recursos para a ampliação de estruturas físicas e tecnológicas e 

contratação de docentes e técnicos. Como contrapartida, as universidades deveriam apresentar 

um percentual de 90% de conclusões nos cursos de graduação e a relação de 18 alunos por 

professor. 
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Mancebo e Martins (2015) registram, contudo, a crítica feita ao aumento do número de 

estudantes sem o necessário incremento no número de professores e técnicos, o que intensificou 

o trabalho docente, e o questionamento quanto aos recursos destinados para a construção da 

estrutura física, insuficientes para o atendimento da expansão em curso e para a qualidade das 

atividades acadêmicas. 

Arruda (2011) destaca, ainda, que manifestações de resistência e de antagonismos ao 

REUNI foram expressas por grupos estudantis e sindicatos docentes dentro das universidades. 

Para eles, o REUNI aponta para a massificação das universidades federais, uma vez que busca 

elevar a taxa de conclusão média para noventa por cento e o aumento da relação aluno professor 

na graduação, o que torna questionável a intensão política de democratização de acesso em 

relação à qualidade do ensino universitário. 

Para acelerar o processo de inclusão de alunos nas IES Públicas, o governo federal criou 

um sistema de gestão informatizado chamado Sistema de Seleção Unificado – SISU, gerenciado 

pelo Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas 

para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio - ENEM. O ENEM, por sua 

vez, traz benefícios tanto para o estudante como também serve como indicador de qualidade 

para as escolas brasileiras (CUNHA et al., 2014, p.12). 

Além das vagas preenchidas pelo SISU, outra forma de expansão universitária foi do 

tipo Educação à Distância - EaD. Os primeiros dados sobre o uso do EaD só passam a fazer 

parte das estatísticas oficiais brasileiras em 2000 e, de acordo com Mancebo e Martins (2015) 

e Corbucci (2014), foram apenas 1.682 matrículas na rede pública naquele ano. Tanto as 

instituições de ensino superior privadas quanto as federais investiram de forma intensa na 

ampliação de cursos à distância, assim, “em 2000 o EaD representava somente 0,06% do total 

de matrículas, enquanto em 2010 o percentual saltou para 14,5%” (CORBUCCI, 2014, p.14). 

Quanto às críticas, Serenheich e Castanheira (2011) percebem que, além de não poder 

substituir a interação professor-aluno, inerente à educação presencial, a EaD seria uma das 

estratégias dos organismos internacionais BM e OMC para a mercantilização e privatização do 

ensino superior.  

Corbucci (2014) enfatiza que o “acesso à educação superior no Brasil é notoriamente 

restrito, o que não tem sido objeto de discórdia entre os estudiosos da área” (CORBUCCI, 2014, 

p. 7). Isso pode ser explicado tanto pelo “passado escravocrata e pela implantação tardia de 

cursos superiores no país, quanto pela natureza e abrangência das políticas e ações voltadas à 
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reversão ou mitigação desta situação” (CORBUCCI, 2014, p.7). “As iniquidades de natureza 

sociorregional têm favorecido o surgimento de desempenhos desiguais no âmbito da educação 

básica e, em última instância, redundado em distintos níveis de acesso à educação superior” 

(CORBUCCI, 2014, p. 7). Apesar da oferta de vagas na educação superior ter sido 

significativamente ampliada durante o período 2000-2010, pode-se constatar que as 

oportunidades de acesso a este nível de ensino tanto nas capitais quanto no interior ainda são 

bastante desiguais. Dentre os fatores limitantes está a insuficiência de renda da população. 

Ferreira e Santos (1988) consideram que as políticas públicas educacionais não apenas 

se relacionam às questões de acesso das crianças e adolescentes às escolas públicas, mas 

também à construção da sociedade que se origina nestas escolas a partir da educação. Nesse 

entendimento, aponta-se que as políticas públicas educacionais influenciam a vida de todas as 

pessoas. Elas envolvem o Estado e a sociedade de forma articulada na busca por maior inclusão 

e melhor qualidade de ensino para todos. Nesse sentido, a política pública faz parte de um 

sistema que se preocupa com um país social e economicamente menos divergente, mais justo e 

igualitário, possível de se realizar com um ensino público gratuito, de qualidade e inclusivo. A 

escola privada não pode ser vista como símbolo de eficiência; além do acesso à escola é preciso 

oportunidade de aprendizagem com qualidade e construção de conhecimento. 

É recorrente o argumento que discute que o acesso à educação superior no Brasil é 

injusto, no sentido de que alunos vindos do ensino médio privado, sendo eles de maior poder 

aquisitivo, ingressam com maior facilidade no ensino superior público, ao passo que os alunos 

vindos de famílias de menor poder aquisitivo vão para as IES privadas (PINTO, 2004, p.742). 

Groppo (2016), em contrapartida, aponta que a educação superior no Brasil se 

massificou nos últimos anos, porém está muito longe da democratização, ou seja, do acesso de 

todos a um direito social a ser garantido por recursos públicos, preferencialmente em 

instituições públicas e de qualidade. Grande parcela dos estudantes de ensino superior estão em 

IES, que não são universidades (como centros universitários, faculdades integradas e faculdades 

isoladas), e vários até em cursos superiores não universitários, como aqueles matriculados em 

Institutos Técnicos Federais e Centros Tecnológicos estaduais, municipais e privados.  

Cunha et al. (2014) mencionam que a Declaração Mundial sobre a Educação Superior 

de 1998 afirma, no seu preâmbulo, que sem uma educação superior adequada e instituições de 

pesquisa que formem massa crítica de pessoas qualificadas, nenhum país pode assegurar 

desenvolvimento sustentável e redução das disparidades existentes entre os países ricos e os 
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países em desenvolvimento. 

Segundo definições de qualidade da UNESCO, no Relatório Conciso sobre o Imperativo 

da Qualidade de 2004, qualidade na educação é definida por três elementos: pelo 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, pela promoção de valores e atitudes de cidadania 

responsável e pelo cultivo do desenvolvimento criativo e emocional.  

Cunha et al. (2014) concordam que, levando-se em conta as dimensões do Brasil e as 

diferentes realidades vivenciadas em cada uma das instituições de ensino superior, deve-se 

repensar o modelo único de avaliação e levar em consideração os objetivos das instituições e 

dos cursos numa visão contextualizada. Os autores também questionam em que medida o 

processo de expansão do ensino superior tem assegurado verdadeira democratização do acesso 

à educação de qualidade. 

Pinto (2004) aponta que o modelo de expansão da educação superior adotado no Brasil, 

em especial a partir da Reforma Universitária de 1968 (Lei n. 5.540/68), em plena ditadura 

militar, e intensificado após a aprovação da LDB (Lei n. 9.394/96), no governo Fernando 

Henrique Cardoso, teve como diretriz central a abertura do setor aos agentes do mercado, 

conforme já exposto, e “não logrou resolver o problema do atendimento à demanda por 

educação em níveis compatíveis com a riqueza do país além de ter produzido uma privatização 

e mercantilização sem precedentes, com graves consequências sobre a qualidade do ensino 

oferecido e sobre a equidade” (PINTO, 2004, p. 730). 

Prates (2007) vai mais além, tratando a diversificação institucional como “reboque de 

uma estratégia maior de mercantilização do ensino superior, tratado pelos elaboradores de 

políticas públicas como se fosse uma mercadoria” (PRATES, 2007, p.109). O acesso às 

universidades continua restrito às pequenas parcelas privilegiadas da população, reforçando a 

sua face oligárquica e estamental, ainda nos dias de hoje, ou seja, a expansão que aumentou o 

acesso aos setores menos privilegiados da sociedade brasileira continuou fortemente elitista.  

Prates, Silva e Paula (2012) corroboram que a expansão não proporcionou que 

candidatos de baixa renda chegassem “às universidades de elite que formam os quadros 

potenciais dos postos de maior prestígio no mercado de trabalho, tanto no setor público quanto 

no privado” (PRATES, SILVA e PAULA, 2012, p. 26). Os postos de trabalho que gozam de 

alto prestígio requerem, além de capital humano, certo nível de capital cultural, que se traduz 

em sofisticação cognitiva funcional para se adequar ao perfil desses postos, equivalente ao 

produzido no âmbito familiar, dificilmente compensado na escola pública. Melhor dizendo, no 
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Brasil, a expansão do sistema de ensino superior majoritariamente em instituições privadas que 

adotam um modelo de gestão próprio das organizações empresariais não criam o capital cultural 

minimamente necessário para seus formandos escalarem as barreiras colocadas no alcance de 

postos de trabalho de prestígio no mercado. 

Sendo assim, Prates e Barbosa (2015) afirmam que a cultura brasileira ainda é 

patrimonialista e a democratização do ensino superior é limitada. Uma distribuição tendenciosa 

de cursos de elite em horário diurno e cursos licenciatura e tecnológicos noturnos é mecanismo 

de tornar mais difícil a vida dos pobres na universidade. Os autores percebem que as 

“universidades de elite, principalmente as públicas federais, têm as menores proporções de 

matrículas em cursos noturnos” (PRATES e BARBOSA, 2015, p. 331). Sob esse ponto de vista 

parecem ser as instituições privadas aquelas que oferecem maiores oportunidades para a 

permanência dos estudantes mais pobres. “É como se os títulos e diplomas fossem relevantes 

não pelo seu conteúdo em termos de conhecimentos aprendidos, mas pelo fato de oferecerem 

direitos e poderes sociais a seus portadores” (PRATES e BARBOSA, 2015, p.333). 

Schwartzman (1999) argumenta que um ensino superior de massa de qualidade deveria 

ter investimentos em materiais pedagógicos, qualificação de professores para o ensino, 

infraestrutura adequada para acesso remoto a fontes de informação, sistemas de treinamento e 

capacitação associados ao mercado de trabalho.  

Os governos Lula (2003-2011) não romperam com as premissas político-

administrativas e econômicas dos governos FHC nem com a atualização liberal que elas 

promoveram na vida econômica e política nacional mas buscaram marcar as iniciativas 

governamentais por políticas sociais. Houve uma expectativa de que as práticas gerencialistas 

cedessem lugar a políticas de progresso sociais, porém o que se viu foi uma continuidade das 

práticas do governo anterior (PAULA, 2005, p.116). 

 Em 2008 foi criado o Índice Geral de Cursos – IGC - como componente de avaliação 

do Estado, calculado na média ponderada dos Conceitos Preliminares de Cursos - CPC, sendo 

a ponderação determinada pelo número de matrículas em cada um dos cursos de graduação 

correspondentes e na média ponderada das notas dos programas de pós-graduação, obtidas a 

partir da conversão dos conceitos fixados pela CAPES. Inicialmente o índice visava a aferir a 

qualidade da educação superior e também se tornou instrumento de rankings entre as IES 

(HORA, 2013, p. 58). O IGC é um indicador de qualidade dos cursos da Instituição e serve 

como referencial orientador das comissões de avaliação institucional, ou seja, o IGC serve como 
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referencial para a avaliação institucional externa, porém não dispensa a avaliação local 

presencial. Este indicador é também uma média ponderada dos conceitos dos cursos de 

graduação e pós-graduação da instituição (RIZZO, 2013, p. 114-116). 

 Para Lopes (2013), a criação do CPC e do IGC resgata “a prática de avaliação como 

medida e controle, com fins de mensuração e classificação das instituições; uma avaliação que 

atende às expectativas de eficiência e produtividade” (p. 118). 

 Mais recentemente, em 2014, foi apresentado Projeto de Lei nº 4.372/2012, que visa 

à criação do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior – INSAES 

como autarquia federal com autonomia financeira e administrativa, vinculada ao MEC, para 

supervisão, avaliação e acreditação das instituições e cursos de educação superior. 

 De acordo com o Projeto de Lei, o INSAES deverá  

“ atuar na Regulação, Supervisão e Avaliação da educação superior pública 
federal e privada em atividade no país; terá a incumbência de autorizar, 
reconhecer e renovar o reconhecimento de cursos superiores e de Acreditar 
Instituições e seus cursos; também de credenciar e recredenciar Instituições 
de Educação Superior; produzir e divulgar informações educacionais; 
constituir, gerir, manter e divulgar dados do cadastro de cursos e instituições 
credenciadas; aplicar as penalidades e instrumentos previstos na legislação, 
inclusive decretar intervenção em IES; designar interventor, descredenciar 
IES e designar IES pública para a guarda do acervo acadêmico de instituições 
descredenciadas; ainda credenciar Entidades e renovar a concessão do 
CEBAS e supervisionar sua regularidade; responsabilizar-se-á também pela 
aprovação prévia das aquisições, fusões, cisões, transferências de mantença, 
unificação de mantidas ou descredenciamento voluntário de Instituições de 
Educação Superior do sistema federal de ensino; por fim, terá a incumbência 
de se articular com instituições nacionais, estrangeiras e internacionais por 
meio de cooperação técnica e financeira” (FRANÇA, 2018, p. 90) 

 

Macedo et al. (2005) destacam, por fim, que é essencial que uma reforma da educação 

superior no Brasil não só mantenha o cunho de estado democrático mas também seja capaz de 

introduzir e sustentar a modernização das Instituições de Ensino Superior e de inspirar a 

concepção de um projeto para a Educação Superior Nacional que subsidie os ajustes necessários 

no Plano Nacional de Educação vigente. A reforma deve enfrentar a modernização do sistema, 

o efetivo aprimoramento da qualidade da educação brasileira em todos os níveis, graus e 

modalidades e a democratização do ensino promovendo a inclusão social. 
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3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO: UM INSTRUMENTO NO ÂMBITO 

PRIVADO E PÚBLICO 

Este tópico trata do planejamento estratégico, sua extensão à educação pública 

universitária, que passa a ser estimulada a utilizar as ferramentas de gestão estratégica para 

cumprir as diretrizes estabelecidas inicialmente no Decreto-Lei 3.860/2001, substituído pelo 

Decreto-Lei 5.773/2006, e sua amplitude participativa de como trilhar com clareza os rumos 

tomados por cada instituição. Tais definições de planejamento foram desenvolvidas sob a 

perspectiva economicista de organizações privadas, porém há uma tentativa de se utilizarem 

melhores práticas de planejamento na administração pública considerando suas especificidades 

e perspectiva participativa.  

De forma a contextualizar os conceitos de planejamento e estratégia, de acordo com 

Silva et al. (2013) é atribuído à Fayol o início da ideia de planejamento nas organizações, uma 

vez que a função administrativa, considerada a mais importante na organização, foi dividida 

por ele em planejar, organizar, dirigir, executar e controlar. Planejar significa propor ações que 

terão impacto tanto no presente quanto no futuro, com o objetivo de assegurar maior 

assertividade nas decisões e alcance dos objetivos e metas propostos pela organização. Tais 

ações consideram o quê, quando, quem, como e por quê no momento de sua elaboração e devem 

ser periodicamente revisadas de forma a se adaptar a mudanças do ambiente. 

Para Gelbcke et al. (2006), o “planejamento é instituído com vistas a organizar meios 

para o crescimento, desenvolvimento e mesmo sobrevivência às diversas oportunidades e 

ameaças do meio ambiente” (GELBCKE et al., 2006, p. 516).  

Segundo Fraga (2018), após a Primeira Guerra Mundial os governos ocidentais 

passaram a utilizar o planejamento como forma de “otimizar os serviços públicos e racionalizar 

os recursos disponíveis” (FRAGA, 2018, p. 27), fato que deu origem à concepção econômica 

do planejamento governamental, reforçada no período pós-crise mundial de 1929. 

Quanto à estratégia, Mintzberg (2006) aponta que a mesma possui cinco definições, 

enquanto plano, pretexto, padrão, posição e perspectiva. Dentre estas, a estratégia, enquanto 

plano apresenta diretrizes para lidar com uma situação na qual ações são criadas 

antecipadamente e propositalmente, de forma geral ou específica. Mais adiante, a estratégia 

como padrão, mais completa que o plano, é abordada como uma corrente de ações pretendidas 

ou não, de forma a englobar um resultado de comportamento.  
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Quinn (2006), por sua vez, conceitua estratégia como  

“padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e sequencias de 
ação da organização em um todo coeso. Uma estratégia bem formulada ajuda 
a organizar e alocar os recursos de uma organização em uma postura única e 
viável, baseada em suas competências e deficiências internas relativas, 
mudanças antecipadas no ambiente e movimentos contingentes por parte dos 
oponentes inteligentes” (QUINN, 2006, p. 29). 

Para este autor, as metas ou objetivos sozinhos não estabelecem como os resultados 

deverão ser atingidos, porém tais metas, permanentes ou não, quando se estendem até 

subunidades, constituem-se nos objetivos estratégicos. Outros conceitos apontados que também 

fazem parte desse contexto estratégico são as políticas, tidas como “regras ou diretrizes que 

expressam os limites dentro dos quais a ação deve ocorrer”. Tais regras servem para resolver 

conflitos orientando a direção e postura da organização. Já “os programas especificam a 

sequência de ações passo a passo necessária para atingir os principais objetivos” (QUINN, 

2006, p. 29). Eles asseguram a forma como os objetivos serão atingidos de acordo com a política 

e aplicação dos recursos financeiro e humano. 

“As decisões estratégicas são aquelas que determinam a direção geral de um 

empreendimento e sua viabilidade final à luz das mudanças previsíveis, imprevisíveis e 

irreconhecíveis que podem ocorrer nos principais ambientes adjacentes” (QUINN, 2006, p.29). 

Essas decisões ditam o limite de operação da organização, a alocação de recursos e medem a 

eficácia da organização.   

Nesse sentido, Quinn (2006) destaca quatro dimensões básicas da estratégia eficaz, que 

são a existência de metas, políticas e programas definidos como elementos essenciais, conceitos 

e forças principais coesos e equilibrados, articulação para se lidar com o desconhecido ou forças 

externas imprevisíveis e coesão e apoio mútuo entre as estratégias.  

Galbraith (2006) contribui com a importância da harmonia entre os elementos da 

organização, estrutura, estilo, metas e cultura, alinhados à estratégia. Destaca a possibilidade 

de mudança das organizações, juntamente com as estratégias, como um ajuste. “[...] para 

qualquer estratégia, o melhor desempenho vem daqueles que atingiram um ajuste entre 

estratégia e organização” (GALBRAITH, 2006, p. 199). 

De acordo com Almeida (2003),  

“Planejamento estratégico é uma técnica administrativa que procura ordenar 
as ideias das pessoas, de forma que se possa criar uma visão do caminho que 
se deve seguir (estratégia). Depois de ordenar as ideias, são ordenadas as 
ações, que é a implementação do Plano Estratégico, para que, sem desperdício 
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de esforços, caminhe na direção pretendida” (ALMEIDA, 2003, p. 13). 

Ansoff e McDonnell (1993) propõem a estratégia como uma ferramenta poderosa para 

lidar com as mudanças ambientais que cercam as organizações privadas ou públicas. Eles 

apontam que o início do planejamento estratégico deriva de um cenário de declínio e saturação 

do crescimento de várias empresas que se utilizavam do planejamento baseado nas tendências 

passadas como forma de planejar o futuro. Inicialmente, o planejamento estratégico era visto 

como mais um protocolo burocrático imposto pelos presidentes ou diretores aos 

administradores, que o sabotavam e evitavam.  

Ainda Ansoff e McDonnell (1993) apontam cinco motivos sistêmicos pelos quais o 

planejamento pode não funcionar: falta de mecanismo de implantação e controle, conflito de 

capacidade e prioridade entre o trabalho estratégico e operacional, inexistência de base de 

dados, falta de compreensão e carência de habilidades dos administradores e resistência a 

mudanças. Estes motivos podem ser solucionados, por exemplo, com recompensas, previsão e 

análise de ambiente, treinamentos e planejamento com participação. 

Ugboro, Obeng e Spann (2011) reconhecem que os gestores são peças fundamentais na 

direção da estratégia, pois a eles é atribuída a responsabilidade de criar um ambiente que 

reconheça o planejamento como uma ferramenta do gerenciamento estratégico. Além disso, 

requer boas relações de trabalho entre a equipe de planejamento, gerentes de unidade ou de 

divisão e a equipe de gerenciamento superior; proximidade na localização entre a equipe de 

planejamento e a alta administração; integração de toda a organização e flexibilidade. 

No entanto, em grandes organizações que operam em ambientes competitivos 

complexos e que mudam rapidamente, as responsabilidades de estabelecer a direção 

organizacional e elaborar um plano estratégico são descentralizadas e compartilhadas com o 

gerenciamento de nível inferior, especialmente aqueles que têm a responsabilidade de 

implementar os planos. O envolvimento de gerentes de nível inferior aumenta o 

comprometimento e satisfação com o processo de planejamento porque facilita o entendimento 

de toda a organização quanto aos procedimentos (UGBORO, OBENG E SPANN, 2011, p. 90, 

tradução nossa). 

Ugboro, Obeng, Spann (2011) complementam que, como uma ferramenta de 

gerenciamento operacional, o planejamento pode ajudar a facilitar a comunicação e a 

participação, acomodar interesses e valores divergentes e subsidiar tomadas de decisão. Como 

uma ferramenta de gestão das organizações públicas facilita a adaptação às rápidas mudanças 
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ambientais, na necessidade de se resolver as prioridades de alocação de recursos e a necessidade 

de vincular o desempenho à alocação de recursos. Portanto, para o planejamento ser realizado 

com sucesso em organizações com algum grau de complexidade, este deve levar em conta as 

características contextuais relevantes ou dimensões que são críticas para a eficácia do 

planejamento, com o apoio do alto escalão e demais setores da organização (UGBORO, 

OBENG E SPANN, 2011, p. 93, tradução nossa). 

No plano governamental, a gestão estrategicamente orientada implica a articulação entre 

ações, por exemplo, de educação, obras e administração associada aos instrumentos de gestão 

como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual 

(BERGUE, 2013, p. 79). 

Boyne (2002) aponta que há diferenças entre organizações públicas e privadas que 

podem tornar as práticas de gestão equivocadas, pois a instituição pública possui mais 

burocracia e menores práticas de gestão e autonomia como características internas. Portanto, os 

gestores públicos podem aprimorar seu aprendizado com a gestão privada desde que tratem 

com cuidado a complexidade do fato das organizações públicas serem sistemas abertos e 

permeáveis suscetíveis a influencias externas, à instabilidade política e à ausência de pressão 

competitiva. 

Nesse sentido, os conceitos de planejamento e estratégia podem ser adequados para a 

composição da gestão pública, tanto no sentido de se integrar uma política existente quanto de 

medir seus resultados, uma vez que esforços são dispendidos desde a elaboração de diretrizes 

até à aplicação e execução de ações de caráter social. No âmbito educacional, as ações 

ordenadas rumo a uma direção definida proporcionam maior aproveitamento da oportunidade 

dada pela política pública, melhor aproveitamento do tempo e dos servidores envolvidos e 

maior probabilidade de atendimento à demanda pela educação superior. Nesse sentido, segue 

uma exploração mais abrangente sobre planejamento estratégico universitário. 

 

3.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO UNIVERSITÁRIO  

Para Drucker (2002), o ponto de partida para um trabalho eficaz que se estende ao 

planejamento universitário é a definição da missão da instituição, que vai guiar os alvos 

específicos a serem perseguidos. Como uma instituição de serviços, a universidade deve definir 

seu negócio, deve resolver suas finalidades e missões específicas. Além disso, ela deve fixar 
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objetivos e metas claros, resolver prioridades e definir padrões para medição de desempenho e 

gerar feedback sobre suas atuações, ou seja, incorporar um autocontrole sobre seus resultados 

de forma a mensurar seus esforços. Por fim, é necessária auditoria sobre seus resultados de 

forma a eliminar atividades obsoletas. 

Por sua vez, Amorim e Schimiguel (2012) tratam o planejamento como “um mapa a ser 

seguido pelas pessoas em suas atividades futuras, para que consigam atingir os objetivos da 

organização, seja pública ou privada” (AMORIM e SCHIMIGUEl, 2012, p.329). Estes autores 

apontam que há três níveis de planejamento: o primeiro, composto por gerentes estratégicos de 

alto nível; o segundo, composto por gerentes táticos, de nível intermediário; e o terceiro, 

composto por gerentes operacionais da linha de frente. Nesse sentido, os autores apontam que 

a figura de um gerente deve compreender a cultura organizacional e sua equipe, de forma e 

evitar conflitos e discrepâncias entre a cultura da organização e os objetivos propostos.  

Segundo Han e Zhong (2015), os mapas estratégicos foram originalmente criados como 

uma expressão gráfica do Balanced Scorecard5 (BSC), integrando suas quatro perspectivas - 

financeira, cliente, processo interno de negócios e aprendizado e crescimento. Um mapa 

estratégico não é simplesmente um plano visualizado, mas o mapa destaca as relações internas 

entre cada componente em um plano para facilitar o entendimento e a comunicação entre as 

partes interessadas. Nesse sentido, podem ajudar a transformar a estrutura interna dentro das 

universidades para uma estrutura mais colaborativa e democrática. 

 Primeiramente, os mapas estratégicos podem aprimorar a gestão da universidade e 

promovem a boa governança. Em segundo lugar, um mapa estratégico não é um mecanismo de 

planejamento rígido; pode ser revisado e adaptado em resposta a mudanças na sociedade. O uso 

disciplinado da abordagem do mapa estratégico pode equipar as universidades com ideias mais 

claras de suas posições, objetivos e recursos disponíveis, ajudando-as a lidar melhor com as 

                                                 
5 O BSC foi originalmente desenvolvido pelo engenheiro doutor em pesquisa operacional e professor 
da Harvard Business School Robert S. Kaplan, em conjunto com David P. Norton, também engenheiro 
pós-graduado em pesquisa operacional e doutor em administração. Eles acreditam que o modelo da 
contabilidade financeira deve se ampliar de modo a incorporar a avaliação dos ativos intangíveis e 
intelectuais de uma organização pública ou privada, como produtos e serviços de alta qualidade, 
funcionários motivados e habilitados, processos internos eficientes e consistentes e, mais ainda, 
clientes satisfeitos e fiéis. O BSC traduz a missão e a estratégia de uma unidade da organização em 
objetivos e medidas tangíveis, cria uma estrutura e uma linguagem para comunicar a missão e a 
estratégia, utilizando indicadores uma comunicação de resultados eficiente. Ele é utilizado como 
sistema de comunicação, informação e aprendizado e não como um sistema de controle (Han e Zhong, 
2015, p. 940).  
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mudanças externas na sociedade. Além disso, essa abordagem fornece uma forma mais flexível 

e adaptável de acompanhar as situações de mudança dentro e fora das organizações. Em terceiro 

lugar, como uma organização sem fins lucrativos, orientada para a educação, a universidade 

possui muitos recursos que a distinguem de organizações empresariais, especialmente os 

intangíveis de cultura, conhecimento e capital humano. O mapa estratégico condensa o plano 

estratégico da universidade de forma clara e consistente, que pode ser facilmente entendida e 

usada por todos os participantes em seu processo de planejamento e gerenciamento (HAN e 

ZHONG, 2015). 

Sendo assim, a análise estratégica é o primeiro passo no processo de planejamento 

estratégico. Nesse estágio, a universidade avalia seus pontos fortes, pontos fracos, recursos 

disponíveis, meio ambiente e oportunidades, localizando sua posição estratégica e sua direção 

futura. Portanto, a declaração de missão e a declaração de visão desempenham um papel 

significativo na gestão da universidade e servem como ponto de partida na formação de um 

mapa estratégico (HAN e ZHONG, 2015, p. 943). Com estes argumentos concordam Ohemeng 

e McGrandle (2015), que afirmam que “toda jornada de sucesso precisa de um mapa para guiar 

o caminho” (OHEMENG e MCGRANDLE, 2015, p. 497, tradução nossa).  

Portanto, no âmbito acadêmico, no qual o maior objetivo, para Silva et al. (2013), é a 

geração do conhecimento, a gestão administrativa potencializa a contribuição da instituição de 

ensino superior para a sociedade. 

De acordo com Lumby (1999), o planejamento universitário consiste em uma lista de 

atividades voltadas a identificar o rumo específico da universidade, incluindo cada passo 

necessário para aquela direção. Os gestores presentes na educação superior são alvo de críticas 

internas e externas à organização, quanto à forma de aplicar o planejamento, pois as regras de 

estratégia privada devem ser revisadas antes de serem aplicadas nas instituições públicas, que 

são diferentes e específicas. À medida que a hierarquia descende, as ações tornam-se mais 

específicas, porém ainda conectadas ao planejamento inicial. Para a maioria dos gestores, a 

importância do planejamento envolve tanto a definição da proposta geral da instituição, suas 

ações, prazos e custo, quanto a comunicação entre todos os servidores. Essa boa comunicação 

se refere, para o autor, mais do que a uma forma de se atingir objetivos, mas a uma forma de se 

explorar o conhecimento e poder de contribuição das pessoas envolvidas.  

 

“O planejamento universitário não deve se resumir à solicitação de previsão 
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das necessidades humanas, financeiras e materiais junto às unidades 
acadêmicas e órgãos administrativos. Ele deve ser capaz de questionar e 
buscar encontrar soluções para os problemas vividos pelas instituições” 
(MORITZ et al., 2012, p. 239). 

 

Para Amorim e Schimiguel (2012) há razões especiais para se elaborar o planejamento 

em uma universidade pública, tais como a efetividade organizacional, a atribuição apropriada 

de responsabilidade advinda de regulamentações estabelecidas pelo governo, o 

comprometimento e engajamento tanto com a comunidade interna quanto com a comunidade 

externa, a clarificação do propósito e das prioridades da universidade e o reconhecimento da 

identidade da universidade. 

Bodini (2004) concorda e chama a atenção para alguns aspectos da realização do 

processo de planejamento em universidades, que incluem considerar que as universidades são 

sistemas complexos, que o ambiente externo define a finalidade do sistema, pois a universidade 

está inserida no macro sistema nação e sua missão irá depender dos objetivos nacionais, dos 

recursos disponíveis, políticas industrias, tecnológicas, culturais e educacionais do país.  Além 

disso “deve-se reconhecer que o principal cliente do sistema é a sociedade, e que seus anseios 

de eficiência/eficácia devem ser monitorados permanentemente de forma a identificar desvios 

entre o almejado e o alcançado” (BODINI, 2004, p. 239).   

Nesse sentido, Vidigal e Campos (2015) apontam que a incorporação do planejamento 

como prática de gestão ocorre nas organizações públicas de forma parcial devido tanto à falta 

de recursos humanos quanto à sua qualificação e às demandas emergenciais de atendimento 

externas. Sendo assim, “para o planejamento estratégico ser totalmente incorporado à gestão da 

universidade pública, é necessário que haja um setor técnico e especializado em cada unidade 

da instituição com a competência de realizar e monitorar a incorporação do planejamento 

estratégico” (VIDIGAL e CAMPOS, 2015, p. 1). 

Para Francisco et al. (2012), do ponto de vista da gestão da educação superior brasileira, 

a promulgação do Decreto-Lei nº 5.773/2006 trouxe novas preocupações, pois redirecionou o 

contexto gerencial e estratégico, que passou a ser orientado por três documentos principais, o 

PDI, o Projeto Político Institucional – PPI e o Projeto Pedagógico de Curso – PPC. Estes 

documentos passaram a constituir, portanto, o arsenal documental orientador das ações da 

instituição e consolidação do seu posicionamento dentro das bases estruturantes de sua 

identidade. A consolidação deste processo leva em consideração a participação democrática da 
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comunidade acadêmica, retratando a pluralidade da instituição e sua participação na construção 

social. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional — PDI, especificamente a ser investigado 

neste trabalho, é elaborado para um período de cinco anos e identifica a IES no que diz respeito 

à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam 

suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve ou 

pretende desenvolver (MEC, 2018).  

Segundo Mizael et al. (2013), os eixos temáticos que devem constituir o relatório final 

do PDI, de acordo com a Lei 10.861/2004, são: Perfil Institucional, Gestão Institucional, 

Políticas de Extensão e Pesquisa, Organização Acadêmica, Infraestrutura, Aspectos Financeiros 

e Orçamentários e Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional. O 

conjunto desses eixos identificará tanto a filosofia de trabalho, função social, diretrizes 

pedagógicas, estrutura organizacional e atividades acadêmicas das instituições de ensino 

superior quanto a situação atual e os referenciais que nortearão o desenvolvimento da instituição 

nos cinco anos seguintes. 

Francisco et al. (2012) apontam que, com o PDI,  

“a educação superior brasileira passa a adentrar a um escopo teórico 
metodológico no qual suas ações passam a ser balizadas por aspectos que 
levam em consideração o cenário conjuntural da educação superior, sobretudo 
no sentido de manter uma coerência com as metas do Plano Nacional da 
Educação” (FRANCISCO et al., 2012, p.83).  

 

Sendo assim, o PDI se torna referência enquanto instrumento de consolidação dos 

processos de gestão institucional e de avaliação institucional, documento dinâmico e flexível 

que determina um posicionamento concreto da instituição de educação superior a partir de 

pressupostos vinculados à competitividade (FRANCISCO et al, 2012, p. 83-84). 

Entretanto, Farias-Filho, Garcia e Herreros (2013) apontam desvantagens em relação à 

aplicação do PDI como instrumento de gestão estratégica: falta de mecanismo de divulgação e 

transparência enquanto instrumento de gestão e dificuldade de aplicação devido à ausência de 

estrutura organizacional para execução das atividades de gestão.  

De acordo com Amorim e Schimiguel (2012), a aplicação do pensamento lógico sobre 
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o sistema atual6 e uso da tecnologia como modelo nas universidades seria positivo em especial 

no que se refere a dar mais acesso à informação, a fim de aumentar a produtividade dos 

funcionários e aprimoramento dos processos, sanando, assim, as críticas feitas por Farias-Filho, 

Garcia e Herreros (2013). 

Entretanto, Moritz et al (2012) apontam a dificuldade dos gestores dentro das 

universidades em buscar iniciativas de mudança e inovação, seja no “quadro de funcionários 

ou em novas estratégias de gestão” (MORITZ et al., 2012, p. 230), pois as universidades são 

formadas por um agrupamento de indivíduos submetidos a regras e hierarquia que definem as 

relações entre eles. No momento em que as regras e estruturas são deliberadas e padronizadas, 

devem levar em conta as necessidades específicas da instituição, que possui características 

regionais e exige dos servidores, docentes e técnicos, a capacidade de aplicar estratégias e 

técnicas focadas nos objetivos específicos estipulados. É valioso o conhecimento tácito de 

determinadas pessoas na instituição para contribuir para o planejamento organizado da IES. 

Portanto, os autores sugerem que, para a implantação do planejamento estratégico, é necessário 

considerar a vocação, a história e a experiência institucional. De igual importância é a atuação 

dos atores organizacionais quanto à motivação e supervisão dos trabalhos, de modo a encontrar 

as soluções para os problemas apresentados no decorrer da gestão.  

Para Parente e Junior (2015), ao contrário, o planejamento não está associado à gestão: 

os gestores são mal capacitados, falta conhecimento dos objetivos e credibilidade do 

instrumento de planejamento, o curto mandato das instâncias colegiadas não permite que sejam 

planejadas ações a longo prazo e as diversas demandas e interesses apresentam-se divergentes 

dos stakeholders (PARENTE e JUNIOR, 2015, p. 323). Especificamente, as IFES consideram 

a prática do planejamento apenas uma exigência legal e não parte de sua cultura a fim de guiar 

as ações de administração pública. 

Thoenig e Paradeise (2016) apontam que as universidades podem se posicionar não 

somente como agentes de reformas e demandas políticas, mas também como atores proativos 

sensíveis às mudanças do ambiente que identificam suas forças e fraquezas de forma a ajustar 

suas iniciativas à sua imagem. Nos últimos vinte anos o planejamento educacional ganhou 

importância especialmente devido à melhoria da capacidade estratégica de muitos países em 

                                                 
6  Pensamento lógico sobre o sistema significa documentar a maneira como os processos são 
executados ou como um produto funciona. “A coleta e a análise de dados contribuem para a 
identificação das causas de problemas no sistema atual, o que depois sugerirá quais mudanças seriam 
as mais apropriadas” (AMORIM e SCHIMIGUEL, 2012, p.343) 
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articular sociedade e política. Em outras palavras, “as universidades têm que funcionar como 

organizações geridas por processos sociais e culturais específicos, e não apenas como entidades 

funcionais geridas por hierarquias de autoridade formais e submetidas a regras e técnicas micro-

gerenciais impostas por órgãos orientadores e consultores” (THOENIG e PARADEISE, 2016, 

p. 294, tradução nossa).  

Thoenig e Paradeise (2016) utilizam-se do termo capacidade estratégica no lugar de 

simplesmente estratégia, uma vez que está inserido num ambiente complexo e incerto. O 

conceito de "capacidade estratégica" descreve como uma instituição alinha seus componentes 

internos para alcançar alguns objetivos comuns. Refere-se a um processo coletivo e contínuo 

de ação que envolve desde servidores departamentais, de laboratórios e todos os que podem 

contribuir com um debate mútuo e enriquecedor. “O conceito de capacidade estratégica torna 

possível antecipar por que certas instituições acadêmicas acham mais fácil do que outras adaptar 

suas políticas a contextos variáveis e adotar uma teoria da ação mais eficaz para determinar os 

objetivos alcançáveis que gostariam de definir” (THOENIG e PARADEISE, 2016, p. 308, 

tradução nossa). Uma organização incapaz de ser estratégica torna-se vulnerável e errática. 

Nessas condições, o conceito de risco associado a ambientes incertos é substituído pela 

capacidade de reduzir tais incertezas. Para estar equipada com uma capacidade estratégica mais 

forte, as universidades precisam estimular as capacidades organizacionais para fazer as coisas 

acontecerem.  

Thoenig e Paradeise (2016) ainda complementam que processos de mudança exigem 

tempo. Desenvolver estratégias não faz sentido, a menos que o grau de autonomia atribuído às 

instituições locais seja grande o suficiente.  

Segundo Zhang (2014), um plano universitário científico e racional pode promover o 

rápido desenvolvimento da universidade. A formulação desse plano é uma forma de democracia 

como também um processo que unifica o pensamento e alcança o consenso. Um plano que 

permanece no estágio de formulação e carente de planos de ação adequados e apoio financeiro 

não possui êxito na implementação da estratégia ou alocação de recursos. Portanto, a ênfase no 

desenvolvimento de um plano estratégico é continuar a manter as vantagens dos 

desenvolvimentos passados e usá-los como base para avançar e abrir novos caminhos. Para 

formular um plano estratégico para uma universidade e implementá-lo, todo o pessoal da 

universidade deve apropriar-se dele (ZHANG, 2014). 
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Como modelo de planejamento estratégico que permite trabalhar com a complexidade 

dos problemas sociais, segundo Iida (1993), tem-se o Planejamento Estratégico Situacional - 

PES – de Carlos Matus. Neste método, o futuro não é determinístico e a realidade é 

continuamente acompanhada. Um plano elaborado com a aplicação do PES nunca é uma obra 

"fechada", mas uma espécie de "mapa" para dirigir o ator para que as suas ações possam ser 

mais efetivas em cada momento da ação (IIDA, 1993, p. 114-115).  

A concepção de Planejamento Estratégico Situacional relaciona planejamento e governo 

enquanto comando de um processo. O planejamento é uma ferramenta vital que pode pensar e 

criar o futuro, mesmo não tendo controle total sobre os resultados de sua ação.  

De acordo com Fortis (2010), Matus destacou o triunfo do formalismo sobre aspectos 

essenciais e a ênfase excessiva na operatividade e na quantificação como as principais 

deficiências dos modelos de planejamento adotados na América Latina a partir da década de 

1940. Ele sustenta que é preciso transcender o nível econômico, pois a realidade social é mais 

complexa, e, por ser indeterminada e incerta, distancia-se dos princípios mecanicistas e lineares 

dos modelos neoclássicos. Ao sugerir a superação desses pressupostos tradicionais de 

planejamento, Matus concebeu tal epistemologia de caráter situacional cujos traços centrais são 

o planejamento governamental, que deve ser estudado sob a ótica da teoria do jogo social7 e 

não apenas do reducionismo economicista; o planejador não está dissociado da realidade que 

pretende transformar, evidenciando a inseparabilidade entre sujeito e objeto; a imperatividade 

de relativizar o poder explicativo das teorias científicas, já que modelos analíticos não são 

capazes de explicar toda a realidade social; a crítica à ideia de diagnóstico único, de neutralidade 

do conhecimento e de verdade objetiva; a percepção da natureza eminentemente interativa do 

jogo social, no qual aliados e oponentes procuram alcançar seus objetivos por meio do cálculo 

                                                 

7 Segundo Matus, no jogo social, não é possível predizer o futuro, não existem relações lineares em 
que uma causa leva a uma consequência. Todos os jogadores têm limitações de informação e de 
recursos para pretender ganhar o jogo. Predomina a incerteza, cuja fonte nasce da combinação de 
duas variáveis: (1) dificuldade para enumerar possibilidades e (2) dificuldade para enumerar 
probabilidades. Do cruzamento entre possibilidades bem definidas e mal definidas e probabilidades 
conhecidas e não conhecidas surgem situações que vão do universo bem definido à incerteza dura, 
esta última representativa dos sistemas reais vivenciados na prática social, na qual não é possível 
enumerar todas as possibilidades futuras e é impossível atribuir probabilidades objetivas. Daí o célebre 
alerta aos planejadores: o ator pode escolher o seu plano, mas não pode escolher as circunstâncias 
em que tem que realizá-lo (LIMA, 2005, p. 2.647). 
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estratégico, cujo significado é dependente do contexto; a natureza complexa, indeterminada e 

incerta dos fenômenos sociais (Matus apud FORTIS, 2010).  

O PES rompe com os atributos de planejamento tradicional, pois “integra a análise 

política e a análise técnica em uma metodologia centralizada na cooperação ativa entre os 

atores” (FORPDI, 2017, p. 45), indicado para organizações não lucrativas que se encontram 

num cenário político presente. Para os autores, nas “metodologias tradicionais de planejamento 

há distinção entre o sujeito que planeja e o objeto (realidade) analisado: este último domina o 

primeiro” (FORPDI, 2017, p. 45). Por outro lado, no PES todos os pontos de vista devem ser 

considerados, demandas e necessidades, responsabilidades sobre os problemas e soluções 

(FORPDI, 2017, p. 46).  

Nesse sentido, tanto o PES quanto as demais ferramentas da qualidade apresentadas 

acima podem ser utilizadas como instrumento de gestão pública para formação do PDI. Para 

facilitar o planejamento universitário, o Fórum de Pró-reitores de Planejamento e 

Administração (FORPLAD), com o trabalho do comitê FORPDI, criou um modelo para o PDI 

que combina ferramentas complementares em sua elaboração como, por exemplo, o emprego 

da análise SWOT em conjunto com o BSC. “A análise SWOT enfoca no diagnóstico interno e 

externo, explicitando forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. O BSC, por meio das quatro 

perspectivas propostas – financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento – 

busca oferecer o caminho para as organizações estruturarem estratégias e objetivos para 

mensurar o desempenho organizacional. Já o PES traz à tona as relações políticas, sociais e 

econômicas que influenciam no processo de planejamento” (FORPDI, 2017, p.26).  

O modelo propõe uma sequência de atividades preparatórias ou diagnóstico para a 

elaboração do PDI, que abrange desde a análise do PDI anterior até seus resultados, análise 

SWOT da IES, inventário das necessidades e consolidação das necessidades e pontos de 

melhoria nos diferentes eixos temáticos que serão avaliados a partir do PDI. Posteriormente é 

definida uma sequência de atividades de planejamento da elaboração do PDI, no qual são 

definidos critérios de priorização, metas, fatores críticos de sucesso, planejamento de ações de 

recursos humanos, orçamentários e de infraestrutura e processos de controle. “Traçado todo o 

planejamento, que é o próprio PDI, parte-se para a sua implementação. O PDI pode ser gerido 

pela IES como um projeto e, para isso, cabe usar os conceitos e métodos trazidos pelo PMBOK 

– Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos – como referência” (FORPDI, 2017, 

p. 65). O Gerenciamento de Projetos abrange as fases de planejamento, execução, 

monitoramento, controle e encerramento a partir de um documento subdividido em 
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componentes menores e mais simples. “Assim, a partir das metas e objetivos traçados para cada 

eixo estratégico do PDI, juntamente com os recursos disponíveis para tal, são definidas e 

sequenciadas as atividades específicas que devem ser executadas” (FORPDI, 2017, p. 67). Da 

duração das atividades estimada, cronograma de realização e política de comunicação entre os 

atores envolvidos no processo de implementação do PDI definidos passa-se ao monitoramento 

e controle, que “consiste nos processos necessários para acompanhar, revisar e regular o 

progresso e o desempenho do projeto, detectar todas as áreas nas quais serão necessárias 

mudanças no plano e iniciar as alterações correlatas” (FORPDI, 2017, p. 69).  

“Dessa forma, o grupo de processos de monitoramento e controle coordena as 
fases do projeto para implementar ações corretivas ou preventivas, a fim de 
que o projeto mantenha a conformidade com o plano de gerenciamento do 
mesmo. Durante a execução dos processos desse grupo de monitoramento e 
controle, passa-se pelo processo de monitorar e controlar o trabalho do 
projeto, quando devem ser elaborados relatórios que forneçam informações 
sobre o desempenho do projeto com relação a escopo, cronograma, custo, 
recursos, qualidade e risco, que podem ser usadas como entradas para outros 
processos. Notada a necessidade de mudanças, realiza-se o controle integrado 
de mudanças, avaliando as solicitações de alteração, aprovando as alterações 
e gerenciando-as. Essas mudanças devem ser sempre documentadas pelas 
equipes. Ademais, ao longo da execução das atividades definidas no 
planejamento, serão feitas entregas (resultados esperados de cada atividade) 
que devem ser formalmente aceitas, devendo constar na documentação do 
projeto” (FORPDI, 2017, p. 69). 

 

3.2 A CONSTRUÇÃO DO PLANEJAMENTO UNIVERSITÁRIO PARTICIPATIVO   

No Brasil, após o fim do regime militar, a elaboração da Constituição Federal de 1988 

proporcionou a abertura democrática para novas práticas de planejamento, que se tornou mais 

“descentralizado e orientado para mecanismos de participação e controle social” (FRAGA 

2018, p.28), e passou a considerar as dimensões política e social deste processo. 

Carvalho, R. F. (2011) afirma que a participação democrática na sociedade brasileira 

vem sofrendo oscilações: a década de 1980 contou com a participação efetiva da sociedade civil 

no processo de redemocratização até a década de 1990, na qual “parece ter existido um refluxo 

da participação efetiva nos processos decisórios no âmbito da sociedade em geral e das 

instituições sociais em particular, tendo em vista a implantação das políticas de cunho 

liberal/neoliberal” (Neves apud CARVALHO, R. F., 2011, p. 17). 

A partir da década de 1990, segundo Carvalho, R. F., (2011), no contexto neoliberal do 

Estado brasileiro, as decisões governamentais referentes a políticas públicas de educação, 
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especialmente aquelas implantadas nas instituições de educação superior, foram influenciadas 

pela “modernização econômica de reprodução do capital” (CARVALHO, R. F., 2011, p. 21), 

ou pela globalização do capital, o que afetou a democracia interna das instituições. 

Segundo Matias-Pereira (2013), o Estado gerencial possui como características a 

socialdemocracia e neoliberalismo, que enfatiza a necessidade de redução do tamanho do 

Estado e da modernização do setor público, porém apresenta uma separação entre as esferas 

política e administrativa. Na primeira são tomadas decisões políticas e dadas as diretrizes 

básicas para os gestores públicos, enquanto que na segunda há concessão de liberdade gerencial, 

cobrança de resultados, transparência e accountability. Em contrapartida, outro modelo 

apontado por este autor é o modelo democrático participativo, que “busca estimular a 

organização da sociedade civil e promover a reestruturação dos mecanismos de decisão, em 

favor de maior envolvimento da população no controle social da Administração Pública e na 

definição e realização de políticas públicas” (MATIAS-PEREIRA, 2013, p. 119). 

Para Carvalho, R. F., (2011) existem duas perspectivas políticas: a perspectiva 

regulatório-regulamentatória e a regulatório-emancipatória. A perspectiva regulatório-

regulamentatória possui natureza estratégico-empresarial e está presente na política neoliberal, 

“fundamentada na tradição funcionalista, para a qual o controle burocrático e a busca por uma 

produção eficiente de perspectiva economicista são características intrínsecas” (CARVALHO, 

R. F., 2011, p.84). A regulação tende a fomentar normas e regulamentos para controle 

burocrático ao passo que a regulamentação trata dos procedimentos e não dos resultados. Já a 

perspectiva regulatório-emancipatória de natureza democrático-participativa está 

“fundamentada na tradição interacionista que prima pela participação efetiva dos agentes que 

compõem os segmentos de determinada instituição social” (CARVALHO, R. F., 2011, p.84), e 

nesta perspectiva a regulação busca a autonomia e emancipação. 

O processo de gestão da universidade pública pressupõe “compreender as contradições 

e embates entre as perspectivas da regulação de natureza estratégico-empresarial e da 

emancipação de natureza democrático-participativa que fazem parte da mesma realidade 

educacional” (CARVALHO, R. F., 2011, p.88). O que o autor denominou natureza estratégico-

empresarial (de regulação) e natureza democrático-participativa (de emancipação) não são 

mutuamente excludentes, ou seja, pode haver a interpenetração de duas perspectivas de gestão: 

a gestão de perspectiva emancipatória necessita de regulação, porém em um processo de gestão 
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de natureza estratégico-empresarial a participação efetiva dos atores que compõem a 

comunidade universitária será mais limitada. 

Os atores presentes no processo de participação, quer sejam membros da sociedade, 

organização empresarial, quer da instituição universitária, tendem a ter maior controle na 

execução das ações e na avaliação dos resultados, pois o poder de decisão sobre as questões de 

grande importância acaba sendo exercido por aqueles que detêm o poder econômico, político e 

administrativo. Ou seja, nos níveis da formulação de política e de planejamento, a participação 

restringe-se, muitas vezes, aos especialistas, gerentes ou lideranças (CARVALHO, R. F., 2011, 

p. 109) 

Nesse contexto, Carvalho, R. F., (2011) aponta que a gestão universitária “precisa ser 

fundada em relações políticas geradoras de condições efetivas de participação ativa e criativa 

dos sujeitos sociais em programas claros, objetivos definidos e transparentes, utilizando-se de 

mecanismos idôneos e mais igualitários de tomada de decisão e de controle social” 

(CARVALHO, R. F., 2011, p. 97).  

Há muitas definições do conceito de participação. Para Carvalho, R. F., (2011) participar 

significa “ [...] ter direito e poder para tomar decisões e definir diretrizes políticas, além de 

organizar as práticas sociais coletivas de modo a concretizar efetivamente as diretrizes 

definidas” (CARVALHO, R. F., 2011, p. 104).  

Para este autor, a participação pode ocorrer tanto por motivos emancipatórios ou de 

liberdade quanto por motivos de manutenção da ordem e de controle. As perspectivas podem 

ser pragmáticas e utilitárias (motivos econômicos, políticos, controle social) ou de afetiva 

necessidade humana (satisfação pessoal, realização humana, interação, autoexpressão, 

invenção humana, autoafirmação). Quando estas duas perspectivas se equilibram – a 

pragmática e a de efetiva necessidade humana – ocorre a participação efetiva. Já o desequilíbrio 

ocorre quando a participação se torna preponderantemente afetiva em um ambiente social 

(CARVALHO, R. F., 2011, p.105). 

Ao se tratar de participação, Demo (1988) a define como “um processo, no sentido 

legitimo do termo: infindável (...)”. Para o mesmo autor “não existe participação suficiente, 

nem acabada” (DEMO, 1988, p. 18), ou seja, trata-se de um processo de conquista gradativo e 

constante.  
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Trigueiro apud Carvalho, R. F., (2011) diz que a participação “é um mecanismo 

importante na dinamização da universidade por dificultar, entre outros, o uso inadequado da 

instituição por aqueles que estão temporariamente no poder” (Trigueiro apud CARVALHO, R. 

F., 2011, p.193). Além disso, participação é a “presença ativa de todos os interessados, 

representantes dos diferentes segmentos que constitui a comunidade universitária, no processo 

de tomada de decisão, execução e avaliação de todas as atividades relacionadas com a definição 

dos objetivos, organização e funcionamento da vida universitária, nos diferentes setores e 

níveis” (Trigueiro apud CARVALHO, R. F., 2011, p.201). 

De acordo com Brasil et al. (2012), a “participação, deliberação e representação têm 

sido consideradas como dimensões complementares para o fortalecimento da democracia” 

(BRASIL et al., 2012, p.120). As instâncias participativas enquanto espaços de debates e 

negociação de interesses distintos dos segmentos sociais, de afirmação e (re) construção de 

identidades coletivas configuram um “ponto de partida para a democratização das políticas 

públicas e vincula-se à perspectiva da garantia dos direitos sociais e da possibilidade de redução 

das desigualdades” (BRASIL et al., 2012, p.121). 

Para Carvalho, R. F., (2011), a participação democrática de fato pressupõe três itens 

essenciais: a construção contínua da autonomia por parte dos sujeitos envolvidos na instituição; 

a ampla abertura de canais de participação, ainda que implique a redefinição das relações de 

poder no âmbito institucional; a transparência administrativa, em todos os seus níveis, por meio 

da democratização das informações quanto ao funcionamento administrativo, orçamento e leis. 

A valorização dos atores presentes no processo de participação contribui para que se 

mantenham engajados no processo de construção participativa.  

Fernandes (2012) concorda com esse argumento ao considerar que “quanto mais 

abertura dermos no sentido de garantir a participação das pessoas, maior transparência e 

credibilidade terá o processo de planejamento” (FERNANDES, 2012, p. 90). Ele complementa 

que embora não seja fácil garantir que os diversos segmentos participem da construção e 

elaboração de um plano, “a riqueza do processo está na participação coletiva dos envolvidos. 

Entretanto, não basta que as pessoas garantam sua participação, é necessário que estejam 

realmente dispostas e comprometidas com a realização de um trabalho sério que envolve muita 

dedicação e muito esforço” (FERNANDES, 2012, p. 90). 
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Demo (1988) aponta três componentes básicos do planejamento participativo, quais 

sejam: a formação inicial da consciência crítica da comunidade, no qual o grupo passa a 

conhecer e interpretar a realidade e tomar assim um posicionamento crítico perante a realidade; 

a formulação de estratégia concreta de enfrentamento dos problemas com prioridades e 

propostas de negociação em um contexto planejado; a capacidade de organização, fundamental 

para o “fazer acontecer”, isto é, revestir-se da capacidade de mudar. 

Além dos componentes básicos, Demo (1988) aponta alguns objetivos da participação: 

autopromoção, realização da cidadania, implementação das regras democráticas, controle do 

poder, controle da burocracia, negociação e cultura democrática. 

Meister (1969) destaca diferentes maneiras de participação, expostas por Carvalho,  R. 

F., (2011) em seus estudos sobre o processo de gestão e participação na universidade. Dentre 

elas, a participação concedida, na qual a influência exercida por subordinados é “considerada 

como legítima por eles mesmos e por seus superiores. Como exemplo tem-se o chamado 

planejamento participativo adotado por alguns organismos oficiais” (CARVALHO, R. F., 2011, 

p.107). Entretanto, a participação dos indivíduos pode sofrer variações conforme o grau e o 

nível de importância das tomadas de decisão. Por isso, é vago dizer, sem a devida qualificação, 

que há participação em um determinado ambiente (CARVALHO, R. F., 2011, p.107).  

Avritzer e Pereira apud Brasil et al. (2012) apontam como híbridos os canais ampliados 

de participação política pois envolvem “um partilhamento de processos deliberativos entre as 

representações estatais e as entidades e atores da sociedade civil” (Avritzer e Pereira apud 

BRASIL et al., 2012, p.122). Para estes autores, o hibridismo ainda pode se apresentar como o 

“rebalanceamento da articulação entre democracia representativa e participativa” (Avritzer e 

Pereira apud BRASIL et al., 2012, p.122). 

Carvalho, R. F., (2011) concorda que a prática da participação deve ocorrer “de forma 

articulada e orgânica nos macro e microprocessos sociais” (CARVALHO, R. F., 2011, p.106). 

No âmbito das universidades, a escolha do reitor representa um exercício de participação que, 

na verdade, vai além das escolhas por eleição, quer seja do reitor, conselhos ou colegiados. “É 

importante compreender que a macro e micro participação na sociedade e em suas instituições 

sociais - caso em que podemos incluir as instituições universitárias - ocorrem de formas 

diversas” (CARVALHO, R. F., 2011, p.107).  
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Berger (2010) contribui com sua opinião afirmando que é preciso encontrar uma nova 

maneira de encarar o planejamento estratégico, mantendo-se a relevância da criatividade, da 

intuição e da participação dos funcionários, características que encorajam o Planejamento 

Participativo, possibilitando a todos os servidores a participação na tomada de decisão, 

motivando-os por meio da oportunidade de melhorar a organização, a partir de suas opiniões e 

críticas (BERGER, 2010, p. 37).  

Fraga (2018) aponta que não é possível localizar na literatura sobre planejamento 

participativo um modelo, ou seja, uma forma sequencial de definições a respeito da 

operacionalização de planejamento público. Pode-se enfatizar a necessidade de uma 

participação mais opinativa e menos burocrática no processo participativo, cabendo aos 

responsáveis pela condução do planejamento assegurar a democracia e a isonomia do processo. 

A participação efetiva das pessoas que compõem a instituição ocorre especialmente 

quando os interesses desta estão articulados com os interesses daquelas. As pessoas participam 

“com muito mais intensidade quando os interesses institucionais podem ser articulados com os 

interesses individuais” (CARVALHO, R. F., 2011, p.114), quando há coordenação dos 

processos participativos, que articula os diversos interesses de um grupo ou segmento, tendo 

em vista o interesse coletivo. Nesse sentido, a coordenação de um grupo ou segmento pode 

assumir diversas formas, com reconhecimento e respeito ao pluralismo e ao diálogo. Sob a 

perspectiva de gestão democrática, a luta por uma efetiva participação especialmente nas IFES  

“[...] inclui uma comunicação que pressupõe, inevitavelmente, uma 
informação clarificadora e um legítimo diálogo entre os participantes. Trata-
se de uma comunicação que abranja, além de transparência a respeito dos 
condicionantes institucionais mais amplos, os problemas, as dificuldades, o 
planejamento, a execução e a avaliação dos processos educativos. Esse tipo 
de comunicação envolve os canais de consultas consensuais, mas não exclui a 
participação direta, as reivindicações e os protestos” (CARVALHO, R. F., 
2011, p.114). 

Em todo esse contexto, portanto, a esfera pública é vista como um espaço aberto de 

participação que se relaciona com a constituição de atores autônomos, independentes e 

emancipados. Assim a participação é proporcional às práticas democráticas e envolve sujeitos 

sociais de diversas instâncias deliberativas de assuntos públicos, que vão além das abordagens 

democráticas elitistas e pluralistas (CARVALHO, R. F., 2011, p. 65). 

No âmbito da estrutura administrativa das universidades, a reitoria, congregação, 

colegiado, centros, faculdades e departamentos são entidades internas que debatem questões de 
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estrutura, direitos e finalidades, dentre outros. O debate público constitui-se num processo 

educativo capaz de transformar os indivíduos em cidadãos mais justos, livres, preocupados com 

a coletividade e o bem público e produtores de valores democráticos emancipatórios e duráveis. 

Devido ao diferente sentido atribuído à participação pelos colaboradores - gestores, sindicatos, 

docentes ou discentes – o debate sempre será conflituoso.  “A transformação da preferência dos 

próprios cidadãos pressupõe sua aproximação com o bem comum e possibilita que os interesses 

pessoais sejam subsumidos por interesses de natureza pública, ampliando as chances de se 

tomarem boas decisões políticas” (CARVALHO, R. F., 2011, p. 63). 

Além dos autores mencionados anteriormente, Bramson e Buss (2002) corroboram com 

a forma participativa de gestão da mudança. A construção participativa da mudança requer 

envolvimento entre os grupos de indivíduos da organização quanto ao planejamento, decisões, 

implementação e avaliação. O desafio dos gestores da mudança, além de serem presentes e 

participativos em todas as fases, é de alinhar os grupos numa rede de colaboração estratégica 

incluindo pessoas externas que possam contribuir com o desenvolvimento das mesmas. Os 

grupos são constituídos “no pressuposto de que ter uma visão do futuro ajuda as pessoas a ir 

além do conflito e as motiva a agir. A ideia é de que, quando as pessoas têm esse entendimento, 

elas sabem melhor como participar e são mais capazes de fazer contribuições ponderadas para 

decisões importantes” (BRAMSON e BUSS, 2002, p. 216, tradução nossa).  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Apesar da expansão da Educação Superior ter sido incentivada historicamente nas 

esferas privada e pública, este estudo de caso se atém a uma universidade pública do interior de 

Minas Gerais. Neste item estão detalhados os procedimentos metodológico-científicos que 

foram aplicados neste estudo, a fim de buscar evidências empíricas sobre os objetivos 

propostos. 

A pesquisa se fundamenta no planejamento estratégico da Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ), no período de 2007 a 2012. Este período representou um marco de 

oportunidade de expansão da UFSJ. 

O planejamento da UFSJ é composto, de forma geral, pelo Plano de Desenvolvimento 

Institucional, pelo Projeto Pedagógico Institucional, pelo Plano de Gestão, pelo Plano de 

Atividades, pelo Orçamento Institucional, pelo Relatório de Gestão e pela Autoavaliação 

Institucional. Para este estudo foi focada a coleta de dados secundários nos Plano de 

Desenvolvimento Institucional (2008 e 2009-2018), Plano de Gestão (2008-2012), Relatórios 

de Gestão (2009 a 2012) e Relatórios de Autoavaliação Institucional (2006 e 2012) pelo fato 

destes documentos estarem alinhados com as atividades de planejamento universitário, que 

contaram com a participação ou foram coordenados pela Pró-reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento. O PDI, estratégico e até então válido por dez anos, é o documento de gestão 

que mais abrange as diretrizes do REUNI. Ele trata dos macroprocessos segundo os eixos 

temáticos estabelecidos na Lei 10.861/2004 (Perfil Institucional, Gestão Institucional, Políticas 

de Extensão e Pesquisa, Organização Acadêmica, Infraestrutura, Aspectos Financeiros e 

Orçamentários e Avaliação e Acompanhamento do Desenvolvimento Institucional). O Plano 

de Gestão, válido por quatro anos, representa o planejamento de médio prazo no qual são 

elencados os eixos estratégicos e as metas da instituição. Os Relatórios de Gestão refletem a 

prestação de contas das ações realizadas pela UFSJ anualmente.  Quando comparados PDI e 

Plano de Gestão na UFSJ, o primeiro apresenta eixos estratégicos e análise de cenários macro, 

de acordo com o que demanda a legislação. No Plano de Gestão pode ser encontrada a missão, 

visão, valores e análise detalhadas, metodologia do Planejamento Estratégico Situacional 

(PES), participação e descrição das metas a serem perseguidas pela Instituição.   

A escolha da Universidade Federal de São João del-Rei justifica-se pelos seguintes 

fatos: a pesquisadora é servidora técnico-administrativa da UFSJ desde 2015; a servidora é 

lotada na Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento há dois anos; o mestrado profissional 
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em Administração Pública possibilita ao aluno capacitação científica para ser aplicado nas 

questões da rotina de trabalho que implicarão na melhoria dos processos de gestão; a UFSJ 

exerce forte abrangência regional como polo educacional da região Campo das Vertentes, por 

ter sua sede situada na cidade de São João del-Rei. Portanto o objetivo é utilizar este 

conhecimento científico para propor a discussão, no âmbito da UFSJ, com toda a comunidade 

administrativa, sobre as práticas de planejamento atuais e as formas de aprimoramento 

possíveis, conforme previsto no apêndice D. 

 

4.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA  

O método utilizado no presente trabalho é o estudo de caso, que “consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados” 

(GIL, 2010, p. 37). “Os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento 

preciso das características de uma população, mas sim o de proporcionar uma visão global do 

problema ou de identificar possíveis fatores que o influenciam ou são por ele influenciados” 

(GIL, 2010, p. 38). No estudo de caso descritivo, o pesquisador observa, registra, analisa e 

correlaciona fatos ou fenômenos sem manipulá-los. Lakatos e Marconi (2010) complementam 

ao afirmarem que “a metodologia qualitativa tradicionalmente se identifica com o estudo de 

caso” (LAKATOS e MARCONI, 2010, p. 273).  

Para Yin (2005), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa abrangente, escolhida 

para se examinar acontecimentos contemporâneos, aliado à observação e entrevistas das 

pessoas envolvidas. Essa estratégia de pesquisa possui a “capacidade de lidar com uma ampla 

variedade de evidencias – documentos, artefatos, entrevistas e observações – além do que pode 

estar disponível no estudo histórico convencional” (YIN, 2005, p. 27). 

Já Stake (1995) aponta que o verdadeiro objetivo do estudo de caso é a particularização 

e não a generalização, com ênfase na singularidade do próprio caso. Como estrutura conceitual 

são utilizados os problemas e como estrutura de investigação são usadas as perguntas (STAKE, 

2005, p. 32). Sendo assim, a pergunta problemática é mais do que uma simples pergunta, ela é 

uma pergunta de investigação, o que caracteriza um estudo de caso instrumental.  

Stake (1995) aponta, portanto, que o estudo qualitativo possui as seguintes 

características: é holístico, empírico, interpretativo e empático. Holístico, pois está bem 
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contextualizado, orientado e desenvolvido; empírico, orientado para o que se passa no 

ambiente, enfatizando o que é observável; interpretativo, pois o pesquisador deve manter 

atenção para reconhecer os acontecimentos relevantes para o problema; empático, no qual o 

problema é focalizado progressivamente. 

Tal tipologia qualitativa será tipificada como exploratória. Segundo Gil (2010), uma 

pesquisa exploratória é aquela que busca proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito, aprimorando as ideias e descobertas. 

Quanto às habilidades requeridas de um pesquisador de estudo de caso, Yin (2005) 

aponta que elas incluem boas perguntas e a boa interpretação das respostas. O pesquisador 

também deve ser um ouvinte impessoal, de forma a abstrair seus próprios preconceitos, ser 

adaptável e flexível e ter clareza das questões estudadas. Em estudo de caso, as questões do tipo 

“como” e “por que” são mais utilizadas devido ao fato das mesmas poderem lidar com “ligações 

operacionais que necessitam ser traçadas ao longo do tempo, em vez de serem encaradas como 

meras repetições [...]” (YIN, 2005, p. 25). 

 

4.2 COLETA DOS DADOS  

Stake (1995) afirma que “O investigador do estudo de caso escolhe critérios específicos 

ou um conjunto de interpretações através dos quais as forças e fraquezas do programa, os seus 

sucessos e fracassos se tornarão evidentes” (STAKE, 1995, p. 112) 

As técnicas de pesquisa para coleta de dados utilizadas neste estudo foram a entrevista 

como fonte primária e a análise documental como fonte secundária. 

Marconi e Lakatos (2012) demonstram que a entrevista, também na investigação social, 

é usada “no diagnóstico ou no tratamento de um problema social” (LAKATOS e MARCONI, 

2010, p. 80). A entrevista tem por objetivo principal a obtenção de informações sobre 

determinado assunto ou problema.  

Por sua vez, Stake (1995) afirma que a entrevista é a via principal para realidades 

múltiplas. O caso não será visto da mesma forma por todos, portanto os pesquisadores tendem 

a descobrir e retratar as múltiplas perspectivas sobre um caso. O propósito é obter a “descrição 

de um episódio, uma ligação entre fatos, uma explicação. Formular as questões e prever as 

perguntas que evocam boas respostas é uma arte especial” (STAKE, 1985, p. 82). 
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Nesse sentido, pelo método exploratório foi utilizada a entrevista com roteiro 

semiestruturado (apêndice C), que consistiu em dois módulos temáticos desenvolvidos na 

revisão teórica deste trabalho: política pública de educação superior e planejamento estratégico 

universitário. O primeiro módulo teve como objetivo coletar do entrevistado suas percepções a 

respeito das políticas públicas do Expandir e REUNI e a oportunidade que a UFSJ encontrou 

para sua própria expansão, baseado em seus objetivos, convicções e compromisso social. O 

segundo módulo buscou coletar do entrevistado a percepção quanto à gestão, quanto à 

realização de planejamento prévio e a efetividade dos resultados alcançados.  

Inicialmente, no dia 19 de dezembro de 2018 foi realizada a entrevista-piloto com o 

intuito de aprimorar as questões previstas no roteiro e o procedimento a ser seguido. A mesma 

foi realizada entre o discente entrevistador e o Pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento 

da UFSJ da gestão 2017-2020. A duração da entrevista-piloto foi de 1 hora e 12 minutos, o que 

gerou uma expectativa de duração das entrevistas oficiais de 1 hora e meia.   

A entrevista piloto é utilizada de maneira formativa a desenvolver o alinhamento das 

questões e até mesmo novas adequações e elucidações (YIN, 2005, p.104). Durante a troca de 

palavras, o entrevistador ouve e toma notas da melhor forma possível, “mas deve manter-se no 

controle da recolha de dados, pensando na forma que o relato virá a ter por escrito” (STAKE, 

1995, p. 82). 

Ao final da entrevista-piloto foi acrescentada uma questão que possibilita ao 

entrevistado contribuir com apontamentos que não tenham sido questionados e que julgue 

pertinente ao trabalho.  A relação completa das questões propostas, baseadas nas duas 

categorias de análise deste estudo de caso, estão presentes no apêndice C.  

 

Quadro 2 – Fundamentos de análise das questões das entrevistas 

Módulo Política Educacional 

Tópicos de análise Questões Referências 

Diretrizes do Expandir e do 

REUNI. 

1 Programa de Expansão da 

Educação Superior Pública 

(2003-2006). Decreto-Lei nº 

6.096, de 24 de abril de 2007 
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Módulo Política Educacional 

Tópicos de análise Tópicos de análise Tópicos de análise 

Participação da equipe. 2 Processo 

23122.001362/2007-10; 

Fraga, 2018; Carvalho, R. 

F., 2011; Brasil et al., 2012; 

Fernandes, 2012. 

Modelo assistencialista de 

educação superior, inclusão 

social e democratização do 

acesso. 

3, 4 Carvalho, R. F., 2011; 

Ferreira e Santos, 1988. 

Disputas políticas. 5 Arruda, 2011. 

Combate evasão e retenção 

de alunos. 

6 Decreto-Lei nº 6.096, de 24 

de abril de 2007. 

Evolução no número de 

docentes e técnicos 

administrativos. 

7 Mancebo e Martins, 2015. 

Principais carências e 

problemas enfrentados. 

8 Paula, 2005; Farias-filho, 

Garcia e Herreros, 2013; 

Moritz et al., 2012. 

Políticas públicas de 

educação nacional. 

9,10 Serenheich e Castanheira, 

2011; Rossetto e Gonçalves, 

2015. 

Módulo Planejamento Universitário 

Tópicos de análise Questões Referências 

Metodologia de 

planejamento de adesão do 

REUNI. 

1 Moritz et al., 2012; Thoenig 

e Paradeise, 2016; Zhang, 

2014; FORPDI, 2017. 
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Módulo Planejamento Universitário 

Tópicos de análise Tópicos de análise Tópicos de análise 

Participação representativa 

na elaboração dos 

documentos de gestão. 

2,3 Carvalho, R. F., 2011; 

Matias-Pereira, 2013; Brasil 

et al, 2012; Fernandes, 2012; 

Berger, 2010; Fraga, 2018. 

Direcionamento e 

priorização das ações 

planejadas. 

4 Sguissardi, 2006; Ansoff e 

McDonell, 1993; Amorim e 

Schimiguel, 2012; FORPDI, 

2017. 

Campi fora de sede. 5 Sousa, 2011; Farias, 2016. 

Previsto x realizado. 6 Ansoff e McDonell, 1993; 

FORPDI, 2017. 

 

Planejamento orçamentário e 

alocação de recursos. 

7 Silva Júnior e Sguissardi, 

2001; Bergue, 2013. 

Ciclo das fases de 

planejamento. 

8 FORPDI, 2017. 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Ao longo do segundo semestre de 2018 foram definidos os sujeitos da pesquisa que 

deveriam ser contatados para participar das entrevistas.  Os sujeitos de pesquisa foram definidos 

a partir dos cargos ou funções exercidas entre 2007 e 2012. No mês de dezembro de 2018 foram 

realizados os primeiros contatos por e-mail com os pretendentes à entrevista. Foram oito 

dirigentes que estiveram à frente da UFSJ e compuseram a equipe de elaboração dos Planos de 

Desenvolvimento Institucional e Planos de Gestão vigentes no período e um administrador, 

representante técnico, somando um total de nove entrevistas previstas. Três servidores 

contatados para realização da entrevista se recusaram a participar do estudo: um por motivo de 

estar de licença para tratamento de saúde, em cidade diferente do pesquisador, outro por 

indisponibilidade em contribuir com perguntas sobre as quais não se lembraria do contexto para 

basear as respostas e outro por indisponibilidade de tempo para a entrevista sob qualquer meio 
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tecnológico de informação. Foram confirmadas, portanto, seis participações. 

As entrevistas foram realizadas entre os dias 20 de dezembro de 2018 e 22 de janeiro de 

2019 em locais que variaram entre a residência do entrevistado, o local de trabalho do 

entrevistado, a residência do entrevistador e por meio de aplicativo eletrônico WhatsApp. Cinco 

entrevistas foram realizadas pessoalmente e gravadas por aplicativo gravador de áudio de 

celular e uma entrevista foi realizada pelo aplicativo WhatsApp. Os termos de consentimento 

encontram-se assinados em duas vias, uma de posse do entrevistado e outra de posse do 

entrevistador. Todas as entrevistas foram transcritas inicialmente pelo Voice Notepad do 

Google Speech Recognition 8  e posteriormente revisadas e corrigidas manualmente. As 

entrevistas foram salvas em arquivo .txt e submetidas à análise do software Iramuteq, que gerou 

outputs que serviram de ponto de partida para a análise de conteúdo e será detalhado 

posteriormente.  Os entrevistados foram identificados pela letra “E” e as entrevistas tiveram 

tempo de duração total de dez horas. 

Quadro 3 -  Perfil dos entrevistados 

Entrevistado 
Aposentado ou 

Ativo Docente ou Técnico 
Tempo de 
duração 

 

E1 Aposentado Docente 2:28:55  
E2 Aposentado Técnico 1:46:28  
E3 Ativo Docente 2:11:58  
E4 Aposentado Docente 0:57:20  
E5 Ativo Técnico 0:45:47  
E6 Ativo Docente 1:52:27  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Yin (2005) salienta que o protocolo para estudos de caso converge para a coleta de dados 

e contém os procedimentos e as regras gerais para aumentar a confiabilidade da pesquisa. 

Portanto, o procedimento para coleta de dados por entrevistas, das quais foi registrada a 

narrativa9, consistiu em: 

• Identificação dos servidores públicos ocupantes de cargos de direção listados no 

                                                 
8  Esta ferramenta eletrônica encontra-se disponível em https://dictation.io/speech   
9 Narrativas são a elaboração de respostas abertas às questões no protocolo de estudos de caso. 
“Cada resposta representa uma tentativa de integrar as evidências disponíveis e de convergir os fatos 
do assunto ou suas possíveis interpretações” (p. 131). O objetivo principal da resposta aberta é 
“documentar a ligação existente entre fragmentos específicos de evidencias e várias questões no 
estudo de caso” (YIN, 2005, p. 132). 
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documento como elaboradores do PDI  e Plano de Gestão vigente entre 2007 e 2012 

• Busca de contato (e-mail, WhatsApp) e agendamento das entrevistas com tais 

servidores mediante perguntas pré-definidas (entrevista semiestruturada) 

• Abertura da entrevista, apresentação e assinatura do termo de consentimento, o qual 

explica o motivo da pesquisa e sigilo das informações obtidas 

• Realização de entrevistas mediante gravação10  

• Transcrição das entrevistas para arquivo .txt  

• Revisão manual das transcrições das entrevistas 

• As entrevistas foram submetidas à análise do software Iramuteq 

• Os outputs gerados pelo software Iramuteq serviram de ponto de partida para a análise 

de conteúdo 

• Análise de conteúdo realizada juntamente com os dados secundários 

Os documentos analisados incluíram os PDIs existentes de 2008 e 2009 a 2018, o Plano 

de Gestão 2008-2012, os Relatórios de Gestão de 2009 a 2012 e os Relatórios de Auto avaliação 

Institucional (CPA), como também processos tramitados na UFSJ referentes à expansão. Eles 

foram selecionados por comporem o material de gestão utilizado pela UFSJ no período 

estudado neste caso. Os documentos analisados são públicos e foram obtidos na página 

eletrônica da UFSJ, enquanto que os processos internos foram buscados no Sistema Integrado 

de Gestão da UFSJ – SIG – pelas palavras-chave “REUNI”, “expansão” e “planejamento”. Os 

resultados gerados a partir desta busca encontraram dois processos que foram utilizados nas 

análises: o Programa de Adesão da UFSJ ao REUNI e a Diretrizes Gerais do CAP. Outros 

processos que não foram utilizados nas análises referem-se a obras de prédios, montagem de 

laboratórios, projetos estruturais, compra de equipamentos eletrônicos, criação de 

departamentos e coordenadorias, processos licitatórios e procedimentos referentes à área 

acadêmica. 

  Mediante o resultado das buscas, os processos físicos foram localizados na Secretaria 

dos Órgãos Colegiados (SOCES) e no Arquivo Permanente, onde foram coletados. Foi 

realizada a leitura dos PDIs, juntamente com os demais documentos. A análise documental 

                                                 
10 A entrevista gravada foi transcrita com auxílio da ferramenta Voice Notepad da Google, gratuito e 
disponível para ser utilizado em https://dictation.io/speech. 
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ocorreu antes e depois das entrevistas, pois no primeiro momento ela subsidiou o 

encaminhamento das questões e posteriormente ela subsidiou a análise das respostas. 

Poupart et al. (2008) separam os documentos em dois grandes grupos: públicos ou 

privados, arquivados ou não arquivados. Arquivos públicos são os governamentais, federais, 

regionais, escolares ou municipais, e os arquivos públicos não arquivados incluem documentos 

distribuídos e publicados. Para o presente estudo tem-se que os documentos de gestão da UFSJ 

são públicos e não arquivados pelo fato de estarem disponíveis para consulta na página 

eletrônica da Universidade, exceto os processos internos que são públicos porém estão 

arquivados no Setor de Arquivo Permanente: 

 

Quadro 4 – Tipos de documentos 

 Fonte Arquivado 

PDI Pública Não 

Plano de gestão Pública Não 

Relatório de gestão Pública Não 

Relatório CPA Pública Não 

Processos Internos Pública Sim 

Fonte: Elaborado pela Autora 

 

A elaboração do PDI decenal tornou-se obrigatória em 2004 e por esta razão foi 

instituída uma comissão que encaminhou o primeiro documento à Reitoria para avaliação em 

2006, porém ele não chegou a ser divulgado. Em 2007 a UFSJ já estava criando o CAP e CCO 

e aderindo ao REUNI. Houve então a revisão do PDI em 2008 e novamente em 2009, divulgado 

com validade até 2018. Por tais motivos concomitantes no momento de expansão, foi avaliada 

a interface do conteúdo do PDI com as diretrizes do REUNI. 

Portanto o procedimento para coleta de dados por análise documental deste estudo de 

caso foi definido da seguinte forma: 

• Identificação dos documentos e processos de planejamento e gestão vigentes entre 
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2007 e 2012  

• Download e/ou coleta dos documentos para leitura e análise 

• Codificação temática dos PDIs em relação às diretrizes do REUNI 

• A análise de conteúdo dos documentos juntamente com as entrevistas 

A figura 1 resume o protocolo e análise de dados primários e secundários. 

 

Figura 1 – Protocolo de análise dos dados primários e secundários 

 

Fonte: Elaborado pela Autora 

Por fim, documentos, registros em arquivos e entrevistas são fontes de evidências para 

um estudo de caso que, alinhados aos princípios de fontes variadas, os dados coletados e as 

conclusões proporcionarão o aumento da qualidade da investigação do estudo de caso. (YIN 

2005, p. 109). 

No presente estudo pode-se ressaltar os pontos fortes e fracos da coleta de dados 

primária por entrevista e a coleta de dados secundária por análise documental. 
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Quadro 5 – Fontes de evidências: pontos fortes e fracos 

Fonte de evidência Pontos fortes Pontos fracos 
Documentação Estável – pode ser revisada 

inúmeras vezes. 
Discreta – não foi criada 
como resultado do estudo 
de caso. 
Exata – contém nomes, 
referências e detalhes 
exatos de um evento. 
Ampla cobertura – longo 
espaço de tempo, muitos 
eventos e muitos 
ambientes distintos. 

Capacidade de 
recuperação – pode ser 
baixa. 
Seletividade tendenciosa, 
se a coleta não estiver 
completa. 
Relato de vieses – reflete 
as ideias preconcebidas do 
autor; 
Acesso – pode ser 
deliberadamente negado. 

Entrevistas Direcionadas – enfocam 
diretamente o tópico do 
estudo de caso. 
Perceptivas – fornecem 
inferências causais 
percebidas. 

Vieses devido a questões 
mal elaboradas. 
Respostas viesadas. 
Ocorrem imprecisões 
devido à pouca memória 
do entrevistado. 
Reflexibilidade – o 
entrevistado dá ao 
entrevistador o que ele 
quer ouvir. 

Fonte: Adaptado de Yin, 2005, p. 113  

 

Yin (2005) enfatiza que toda estratégia analítica deve ter alta qualidade, que pode ser 

verificada por meio de quatro testes comuns a todos os métodos de ciências sociais. 

A fim de se verificar a qualidade deste estudo de caso, os testes propostos por Yin (2005) 

podem ser aplicados na fase de coleta de dados e análise de conteúdo. Para validade do 

constructo, dados documentais foram analisados em consonância com as entrevistas; para 

validade externa, os resultados foram associados ao referencial teórico apresentado e a 

confiabilidade foi assegurada com a rigidez do protocolo de coleta de dados e utilização 

software para subsidiar análise de conteúdo das entrevistas. 
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Quadro 6 -  Táticas de estudo de caso para teste do projeto 

Testes de caso Tática do estudo Fase da pesquisa na qual 
a tática deve ser aplicada 

Validade do constructo Utiliza fontes múltiplas de 
evidências para estabelecer 
um encadeamento com os 
conceitos sob estudo. 
 

Entrevistas e coleta de 
dados documental. 
 

Validade externa Utiliza teoria em estudos 
de caso único. 

Os resultados da pesquisa 
foram associados à teoria. 

Confiabilidade Utiliza protocolo de estudo 
de caso e desenvolve 
banco de dados para o 
estudo de caso. 

Uso de protocolo para 
coleta de dados e uso de 
software para subsidiar a 
análise de conteúdo. 

Fonte: Adaptado de Yin, 2005, p. 55  

 

4.3 ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS 

Para Yin (2005), a análise de dados consiste em examinar, categorizar, classificar em 

tabelas, testar ou recombinar evidências qualitativas para tratar as proposições iniciais do 

estudo. 

Para Flick (2009), a utilização de softwares na análise de dados qualitativos se justifica 

primeiramente pela velocidade em manusear e expor os dados e itens relacionados e, em 

segundo lugar, refere-se à expectativa de aumento da qualidade na pesquisa qualitativa (FLICK, 

2009, p. 321). 

Sendo assim, a ferramenta de processamento de dados primários utilizada neste estudo 

foi o software Iramuteq, que auxilia a codificação e categorização dos textos documentais. 

Segundo Camargo e Justo (2013), o software Iramuteq (Interface de R pour les Analyses 

Multidimensionnel - les de Textes et de Questionnaires) foi desenvolvido por Pierre Ratinaud 

em 2009. Trata-se de um programa que se ancora no software R e permite diferentes formas de 

análises estatísticas sobre corpus textuais, com características de rigor estatístico e gratuidade. 

Desenvolvido inicialmente em língua francesa, este programa começou a ser utilizado no Brasil 

em 2013. O Iramuteq possibilita análises estatísticas textuais clássicas, classificação hierárquica 

descendente, análise fatorial de correspondência, análises de similitude e nuvem de palavras. 

Dentre estas análises possíveis foi utilizada neste trabalho somente a funcionalidade 
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Classificação Hierárquica Descendente (CHD), capaz de categorizar em classes lexicais as 

respostas dos entrevistados. Destas classes lexicais geradas foi possível a análise de conteúdo 

que, juntamente com os dados secundários, proporcionaram as discussões à luz das categorias 

política pública de educação superior e planejamento estratégico universitário. 

Torna-se possível, a partir da análise textual, descrever um material produzido, como 

também pode ser utilizada a análise textual com a finalidade comparativa, relacional, 

comparando produções diferentes em função de variáveis específicas que descrevem quem 

produziu o texto.  

“Nas análises lexicais clássicas, o programa identifica e reformata as unidades 
de texto, transformando Unidades de Contexto Iniciais (UCI) em Unidades de 
Contexto Elementares (UCE); identifica a quantidade de palavras, frequência 
média e número de hapax (palavras com frequência um); pesquisa o 
vocabulário e reduz as palavras com base em suas raízes (lematização); cria 
dicionário de formas reduzidas e identifica formas ativas e suplementares” 
(CAMARGO e JUSTO 2013, p.515). 

 

Camargo e Justo (2013) apontam, numa primeira análise, que, pelo método da CHD, o 

software classifica os segmentos de texto em função dos seus respectivos vocabulários, e o 

conjunto deles é repartido com base na frequência das formas reduzidas (palavras já 

lematizadas). Recuperam-se, no corpus original, os segmentos de texto associados a cada classe 

estatisticamente significativa, ou seja, os segmentos de texto são classificados em função dos 

seus respectivos vocabulários, e o conjunto deles é repartido em função da frequência das 

formas reduzidas. A partir dessas análises em matrizes, o Iramuteq organiza a análise dos dados 

em um dendograma 11da CHD, que permite a descrição de cada uma das classes e ilustra as 

relações entre elas. 

Os outputs gerados pelo programa Iramuteq, conforme mencionado, serviram como 

base para a análise de conteúdo que, de acordo com BARDIN (2011), pode ser dividida em três 

fases: I – pré-análise, II – exploração do material, III – tratamento dos resultados e interpretação. 

 De acordo com Bardin (2011), a primeira fase abrange a escolha dos documentos de 

análise e elaboração dos indicadores que sirvam de base para a interpretação final. Em segundo 

lugar, na exploração do material, a codificação transforma os dados brutos em expressão do 

conteúdo a fim de esclarecer as características do texto. A codificação neste estudo serão as 

                                                 
11  Representação esquemática ou diagrama que lembra a estrutura de uma árvore, in Dicionário 
Priberam da Língua Portuguesa, 2008-2013, https://dicionario.priberam.org/dendrograma [consultado 
em 16-12-2018]. 
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classes lexicais geradas pelo software Iramuteq nas entrevistas. O objetivo do tema é descobrir 

os “núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição 

podem significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido” (BARDIN, 2011, p. 135). 

Em terceiro lugar, na interpretação dos resultados, apresentam-se inferências e avaliações do 

pesquisador quanto à análise do conteúdo coletado, a revisão teórica e os objetivos previstos. 

Quanto à análise documental, ela é definida por Bardin (2011) como “ uma operação ou 

um conjunto de operações visando a representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar, num estado ulterior, a sua consulta e referenciação”. 

Tem por objetivo “dar forma conveniente e representar de outro modo essa informação, por 

intermédio de procedimentos de transformação”. “A análise documental é, portanto, uma fase 

preliminar da constituição de um serviço de documentação ou de um banco de dados”. 

(BARDIN, 2011, p. 51) 

A análise documental permite classificar os elementos dos documentos em classes que 

permitem dividir a informação, constituindo categorias de critérios comuns ou que possuam 

analogias em seu conteúdo. Uma vez que a documentação trabalha com documento e a análise 

de conteúdo trabalha com as mensagens, o objetivo maior da análise documental é a 

representação da informação, para fins de consulta e armazenamento, enquanto que a análise 

de conteúdo é a manipulação das mensagens, para “evidenciar os indicadores que permitam 

inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem” (BARDIN, 2011, p. 52). 

De forma a buscar inferências sobre o objetivo especifico número 1 “analisar o PDI da 

UFSJ à luz das diretrizes instituídas pelo REUNI”, foi realizada análise documental baseada 

nas diretrizes do REUNI, conforme o documento “Diretrizes Gerais do Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI”, de 2007: 

(A) Ampliação da Oferta de Educação Superior Pública 1. Aumento de vagas de 

ingresso, especialmente no período noturno; 2. Redução das taxas de evasão; e 3. Ocupação de 

vagas ociosas.  

(B) Reestruturação Acadêmico-Curricular 4. Revisão da estrutura acadêmica buscando 

a constante elevação da qualidade; 5. Reorganização dos cursos de graduação; 6. Diversificação 

das modalidades de graduação, preferencialmente com superação da profissionalização precoce 

e especializada; 7. Implantação de regimes curriculares e sistemas de títulos que possibilitem a 

construção de itinerários formativos; e 8. Previsão de modelos de transição, quando for o caso.  
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(C) Renovação Pedagógica da Educação Superior 1. Articulação da educação superior 

com a educação básica, profissional e tecnológica; 2. Atualização de metodologias (e 

tecnologias) de ensino-aprendizagem; 3. Previsão de programas de capacitação pedagógica, 

especialmente quando for o caso de implementação de um novo modelo.  

(D) Mobilidade Intra e Inter-Institucional 1. Promoção da ampla mobilidade estudantil 

mediante o aproveitamento de créditos e a circulação de estudantes entre cursos e programas, e 

entre instituições de educação superior.  

(E) Compromisso Social da Instituição 1. Políticas de inclusão; 2. Programas de 

assistência estudantil; e 3. Políticas de extensão universitária.  

(F) Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos 

cursos de graduação 1.  Articulação da graduação com a pós-graduação: Expansão quali-

quantitativa da pós-graduação orientada para a renovação pedagógica da educação superior. 

Foi realizada uma codificação temática em relação às diretrizes do REUNI resumindo-

se cada diretriz em palavras-chave ou expressões, de forma a facilitar a busca nos PDIs, que 

gerou a seguinte forma: Diretriz I - Taxas de evasão, Vagas ociosas, Vagas de ingresso; Diretriz 

II – Diversificação, Elevação da qualidade, Itinerários formativos; Diretriz III - Renovação 

pedagógica; Diretriz IV - Mobilidade estudantil, Aproveitamento de créditos, Circulação de 

estudantes; Diretriz V - Inclusão, Assistência estudantil; Diretriz VI - Articulação graduação e 

pós-graduação. Posteriormente foi registrado em quadro se tal expressão estava presente ou 

ausente nos documentos. 
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5 PLANEJAMENTO, EXPANSÃO E ARTICULAÇÕES POLÍTICAS: PLANOS E 

DIREÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE FEDERAL MINEIRA ENTRE 2007 E 2012  

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos por meio da coleta de dados 

primários e secundários desta pesquisa – entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental - 

e analisados à luz das teorias deste estudo de caso. Por este motivo a seção será organizada pela 

lógica teórico-empírica presentes nos capítulos 2 e 3 deste material.  

Inicialmente, a transcrição das entrevistas realizadas nesta pesquisa gerou o corpus textual 

formado por seis textos, 1.788 segmentos de textos, 6.202 formas, 65.392 ocorrências lexicais 

(palavras, formas ou vocábulos) e 3.900 lemas, com a confiabilidade da análise em 93,06%, ou 

seja, o aproveitamento do texto foi aceitável devido à porcentagem mínima indicada pelo 

software, de 70%.   

Figura 2 – Descrição do corpus textual das entrevistas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

O corpus textual processado pelo software Iramuteq por meio da Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD) gerou inicialmente duas ramificações: a primeira ramificação, 

ou classe 1, que   compreende 46,1% e a segunda ramificação, que compreende 53,9%, sendo, 

portanto, maior que a primeira. Esta segunda ramificação se subdiviviu em outras duas, gerando 

as classes 2 e classe 3, com 15,5% e 38,3%, respectivamente. Ao final a CHD categorizou três 

classes lexicais conforme pode ser visualizado no dendograma abaixo. Estas classes, ou 

categorias de análise, agruparam de forma organizada as palavras de acordo com sua repetição 

nas entrevistas, indicando a tendência de agrupamento do conteúdo a ser analisado. 
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Figura 3 - Classificação Hierárquica Descendente (CHD) das Entrevistas 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

A classe 1 corresponde a 46,1% do conteúdo dos dados empíricos da pesquisa, 

apresentando como principais unidades lexicais os vocábulos “planejamento”, “reunir”, 

“processo”, “achar”, “expansão”, “expandir”. Já a classe 2 corresponde a 15,5% do conteúdo 

dos dados empíricos, apresentando como principais unidades lexicais os vocábulos “falar”, 

“deputado”, “Lula”, "campus", “presidente". Por fim a classe 3 corresponde a 38,3% do 

conteúdo dos dados empíricos, apresentando como principais unidades lexicais os vocábulos 

“curso”, “laboratório”, “professor”, "departamento". De posse destes agrupamentos, a classe 1 

foi denominada “planejamento universitário”, a classe 2 “articulações políticas” e a classe 3 

“expansão acadêmica”. Esta divisão em classes foi utilizada como ponto de partida para análise 

de conteúdo dos dados primários e secundários coletados ao longo da pesquisa.  

Vê-se que o planejamento não foi o fator preponderante; em termos percentuais iniciais 

ele ficou abaixo das classes 2 e 3 juntas. O planejamento foi instituído pela UFSJ para respaldar 
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as articulações políticas que se mostraram presentes no processo de expansão e já conduziam à 

expansão acadêmica. 

Sendo assim, pela ordem crescente de resultados pode-se aferir que a classe 2 

(articulações políticas) será analisada em consonância com as políticas públicas de educação, a 

classe 3 (expansão acadêmica) será analisada em consonância com as políticas públicas e com 

o planejamento universitário e a classe 1 (planejamento universitário) será analisada em 

consonância com o planejamento universitário. 

 

5.1 POLÍTICAS PÚBLICAS E ARTICULAÇÕES EM CONTEXTO DE EXPANSÃO 

UNIVERSITÁRIA  

Utilizando-se da estratégia crescente de classificação dos resultados, pela ordem de 

porcentagens obtidas é possível perceber, na classe 2, enquanto “articulações políticas”, a rede 

de palavras que remete às intenções políticas e articulações entre presidente, ministro, prefeito 

e reitor na expansão da UFSJ e na criação dos campi fora de sede.  

Primeiramente, o cenário educacional brasileiro após Reforma de 1968 até o governo 

gerencialista de FHC perseguiu o incentivo à expansão das instituições privadas, a escassez de 

investimentos públicos e a redução do número de vagas nas universidades federais (SILVA 

JÚNIOR e SGUISSARDI, 2001; MANCEBO e MARTINS, 2015). Em 2001 o PNE 

estabeleceu a política de redução das desigualdades com o oferecimento de mais vagas para 

estudantes de ensino superior nas regiões do Brasil. Entretanto, este plano, definido em um 

mandato de governo gerencialista, não fomentou a expansão das vagas em universidades 

públicas, mas em universidades privadas (FARAH, 2016; SGUISSARDI, 2006).  

O movimento privatista de incentivo às universidades privadas a partir da década de 

1970 e intensificado na década de 1990 contribuiu com a criação de universidades de baixa 

qualidade, inseridas no mercado educacional lucrativo, carentes de aprendizagem com 

qualidade e construção do conhecimento (HORA, 2013; SGUISSARDI, 2006; PINTO, 2004; 

FERREIRA e SANTOS, 1988). O descompromisso da universidade privada com a qualidade 

de ensino é relatado no trecho de E1, em contraponto ao elogio à qualidade da universidade 

pública, ainda que carente de investimentos. 

[...] o que se via nas privadas era um utilitarismo enorme, fazer dinheiro, 
ganhar dinheiro. Laboratórios, não tem laboratório, não priorizados até hoje. 
Muitas universidades não têm, tem muitas universidades picaretas que só 
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querem o aluno [...] quando se instituiu a avaliação dos cursos, que o MEC 
mandava as equipes para fazer avaliação, as privadas contratavam, surgiu um 
negócio no Brasil que ofereciam pra você ter uma ideia, bibliotecas inteiras, 
quantos títulos o curso de Direito precisa ter, 4.000 títulos, então eu tenho 
4000 títulos pra te alugar. Você paga tanto. Quando o MEC descobriu isso 
passou a orientar seus avaliadores chegarem lá e se o livro não tiver o carimbo 
da escola pede o carimbo da escola e começa a carimbar todos. Isso foi um 
caos nas universidades [...] isso mudou a relação das privadas, da biblioteca 
em relação ao Ministério da Educação e havia outros casos. Contratação 
provisória de coordenadores com titulação para que o curso tivesse nota 
melhor, contratação de laboratório, montagem de laboratório, logo depois que 
o MEC saía eles devolviam tudo, tudo coisa de fachada [E1]. 

[...] por mais dificuldades que as federais tivessem, por mais que passassem 
que não tivessem recursos, os quadros docentes e técnicos se reduzindo a 
níveis alarmantes, a falta de material para suprir o atendimento e a boa 
qualidade de ensino, a boa formação acadêmica do aluno, por mais que isso 
acontecesse ainda as instituições federais se destacaram pela qualidade do seu 
ensino, o que eu concordo né [E1]. 

 

O reitorado 2004-2008 da UFSJ propôs um plano de gestão inicial de mandato que não 

previa inserção da instituição em programa de expansão do Governo, nem tampouco havia um 

modelo governamental de como planejar uma grande expansão. Não pôde ser previsto pela 

UFSJ que o PNE fosse anteceder programas inéditos de efetiva expansão das universidades 

federais. O entrevistado E1 explicita tal momento de incerteza quanto à abrangência da política 

de expansão e de interiorização das universidades federais, que inclusive causava dúvidas entre 

gestores e políticos quanto à sustentabilidade financeira do Programa. 

 [...] um professor de uma universidade resolveu fazer um levantamento da 
evolução do orçamento das universidades brasileiras, das federais desde 1990 
por aí e a gente percebia um declive acentuadíssimo durante o governo 
Fernando Henrique, os orçamentos das universidades imbicaram serra abaixo. 
Naquela época eles só começaram a se recuperar durante o governo do 
presidente Lula. [...] tal ponto que chegou o constrangimento porque ficava 
completamente visível o descaso do Governo Federal na época com as 
universidades. Então a gente pode afirmar que não havia previsão de que 
aconteceria esse apoio pelo REUNI né [E1]. 

[...]o governo do FHC priorizou as privadas, que foi naquele mandato que as 
privadas tiveram crescimento na oferta de vagas e expandiram pelo Brasil 
todo, [...]  o governo Lula, que que ele fez, agora é hora da gente priorizar as 
públicas federais, então vamos fazer o contraponto. Vamos investir, se o FHC 
era das privadas nós somos das federais [E1].  

[...]  Eu assumi em meados de 2004 e aí eu assumi sem a pretensão de que 
pudesse criar algum curso na UFSJ e até porque algumas vezes na tentativa 
de sondar o governo federal sobre essa possibilidade eu sempre ouvia falar lá 
uma frase que meu antecessor já também falava e que eles repetiam que Minas 
Gerais tem muita Universidade Federal [...] e portanto nós vamos dar 
prioridade pra esses locais, região norte, nordeste, centro oeste, a parte mais 
pobre do centro oeste, então a política do Governo Federal no primeiro 
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mandato do presidente Lula era isso, era levar universidades ou campus das 
universidades naqueles lugares onde ou tinha pouco ou não tinha, portanto 
aumentando acesso dos brasileiros à universidade pública federal [E1]. 

[...]  2006 era o ano da candidatura à reeleição do Lula e o EXPANDIR já 
estava sendo tocado e aí começaram a surgir algumas universidades, 
começaram a abrir campus avançado.  Aí eu fui no MEC de novo. Estava 
contradizendo tudo que foi conversado antes. Vocês não disseram que Minas 
estava cheio, que não ia abrir mais nada em Minas, só consolidar, então agora 
vocês estão abrindo? Abriu Teófilo Otoni, Uberlândia, Ouro Preto ganhou 
curso de Medicina, Alfenas e Varginha também, e isso começou a alastrar, 
tudo por influência política do ano, aquela coisa de fazer acordo com partidos 
por candidatura a reeleições, isso começou a abrir as portas de novo [E1]. 

  

Em 2007, o espírito empreendedor do então reitor, aliado à oportunidade de expansão 

proporcionada pelo EXPANDIR, culminou na criação dos campi fora de sede. No momento de 

comemoração de 25 anos da Gerdau Açominas em Ouro Branco, o presidente Lula anunciou 

em público a criação do campus que viria a ser chamado de Campus Alto Paraopeba (CAP).  

Estava iniciada, portanto, a instalação do CAP, situado entre os municípios de Ouro Branco e 

Congonhas. No mesmo ano iniciou-se a instalação do Campus Centro-Oeste Dona Lindu, 

(CCO), situado no município de Divinópolis e em 2008 foi iniciada a instalação o Campus de 

Sete Lagoas (CSL) (PDI, 2009), sendo que a implantação dos novos cursos também foi assistida 

pelo REUNI. Por meio da metáfora “o cavalo passou e você montou nele” E5 explicita o 

sentimento decorrente da expansão do campus fora da cidade sede. 

[...] pois fiquem os trabalhadores sabendo que a partir de 1º de janeiro de 2007 
entrará em funcionamento aqui um Campus da Universidade Federal de São 
João del-Rei, aqui nesta área (CAP). Aí foi euforia toda. Porquê da mesma 
forma que todos estavam ouvindo, era sua primeira também. E agora o bicho 
pegou. Aí eu falei com o ministro que estava presente, ele falou depois você 
me procura lá pra gente ver como é que faz isso [E1]. 

[...] O CAP foi o primeiro, mas realmente não teve um planejamento para eles 
porque como veio a oportunidade, é o que aparecia, não houve “nós vamos 
criar tal curso baseado nisso”, foi mesmo tipo meio que o cavalo passou e você 
montou nele [E5]. 

[...] A história do campus não vinha ao encontro do que tínhamos pensado 
para São João del-Rei mas era o que estava acontecendo com o EXPANDIR. 
O EXPANDIR estava implantando unidades novas das Universidades pelo 
Brasil afora então nas sedes das universidades mesmo pouca coisa estava 
acontecendo [E1]. 

 

Os entrevistados mencionaram conversas com deputados, governadores e ministros, o 

que denota a presença marcante da política na definição dos rumos da universidade, incluindo 

partidos, posição partidária e alianças partidárias. Trata-se da articulação entre atores que 
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possuem objetivos complementares que serão ponderados no momento de se decidir pela 

autorização de expansão, benefícios e investimentos. As disputas partidárias e política de 

emendas de bancada vão ao encontro da crítica feita por grupos de estudantes e sindicatos que 

afirmavam que o programa de expansão disputava projetos políticos em detrimento da 

ampliação do número de vagas (ARRUDA, 2011).  Os relatos reforçam ainda a posição de 

Carvalho, E. (2013) sobre a escassez de recursos para as políticas públicas e a submissão ao 

poder político. Não somente o governo gerencialista mostrava-se ineficiente quanto a 

considerar os aspectos técnicos e políticos (PAULA, 2005) mas dava ao aspecto político maior 

peso, o que se manteve no governo Lula. O contexto político influencia os processos de decisão 

e limita a racionalidade técnica de decisão, passando a mesma a ser tomada da melhor forma 

possível e não da forma ideal, ou seja, dentro das limitações impostas pelo ambiente, pela 

articulação entre as partes que negociam e pelo tempo (CARVALHO, E., 2013). Sobre tais 

limitações os relatos de E1 e E2 são claros, pois mencionam as inúmeras conversas que os 

gestores da UFSJ tiveram com os parlamentares que apontam os benefícios de interesse que 

cada parte receberia com a expansão. Especialmente em ano de eleições os acordos políticos 

são executados para que se promova resultados bem vistos pela sociedade e assim se garantam 

os votos dos eleitores. Como uma visão crítica, E1, E2 e E4 apontam o peso do aspecto político. 

[...] O deputado tinha dado muitas emendas parlamentares pra nós, ainda tem 
isso, tem que agradar deputado. Ele queria montar o campus, ele queria criar 
uma universidade [E2]. 

[...] Muitos deputados queriam campus, queriam alguma coisa né uma 
universidade no território dele, enfim. Então emendas de bancada, todo mundo 
começou a ser interessante investir seu dinheirinho político né na universidade 
então eu acredito que foi mais nessa direção [E4]. 

[...] olha deputado e outra coisa também que o reitor não tá conseguindo é 
aumentar o número de vagas de contratação de técnicos e docentes. Você 
precisa ajudar ele junto no MEC e junto ao Ministério do Planejamento [E2]. 

[...] A gente foi lá no Ministério da Educação do final de 2006 e o ministro 
falou não tem mais como liberar recursos pra você, acabou tudo, não tem mais 
dinheiro e como é ano de eleição o dinheiro vai mais rápido né pra atender os 
acordos políticos, as promessas, aí que o dinheiro que vai embora rápido [E1]. 

 [...] O aspecto político é o que mais nos trava no dia a dia. Todo dia, por mais 
que você tenha um bom planejamento, sabe o aspecto político ele nos derruba 
o tempo inteiro e às vezes você tem que dar dois ou três passos para trás para 
poder dar um passo para frente [E2]. 

 

A fragilidade das políticas públicas de educação pode ser percebida no trecho de E6, 

logo abaixo, que aponta o caráter influenciador e pessoal das decisões por parte dos agentes do 
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Estado. Sob tal ponto de vista, o REUNI promoveu a notoriedade da política de expansão 

pública, porém sua realização culminou novamente nos interesses pessoais e políticos que 

prejudicam a qualidade das atividades acadêmicas (MANCEBO e MARTINS, 2015; PINTO, 

2004). 

[...] Nós temos um Estado que é loteado em emendas parlamentares e mais do 
que isso né porque não são só emendas parlamentares é a intermediação de 
verbas públicas via políticos. No momento do REUNI a ideia era de que isso 
fosse melhorado porque o REUNI mal ou bem abre edital, oportunidade para 
todos, exatamente se criava uma formalização disso que tenderia né 
teoricamente a diminuir essa influência pessoal, influência política, o que era 
bom, pena que o REUNI ele demandava outras coisas. Se você entrava no 
edital, na proposta de curso, mas aí você precisava de um prédio ou laboratório 
aí você tem que correr atrás dos aditivos porque não há obra pública nesse país 
que não tem aditivo. E aí já me disseram que isso já é previsto. Como disse 
um presidente da República, o imprevisto já é previsto [E6]. 

  A democratização do ensino superior brasileira é limitada, inclusive sob o ponto de 

vista da distribuição dos cursos diurnos e noturnos (PRATES e BARBOSA, 2015). A 

disponibilização de cursos diurnos caracteriza a universidade elitista inacessível aos 

trabalhadores, ao passo que cursos noturnos podem ser frequentados por alunos trabalhadores. 

Entretanto, a UFSJ possibilita (e já possibilitava no período em pesquisa) o acesso e frequência 

dos alunos em turno noturno, condição pré-existente e que se manteve como política da 

instituição, atendendo à diretriz I do art. 2º do Decreto 6.096 de 2007 (aumento de vagas de 

ingresso, especialmente no período noturno), como pode-se observar nos relatos de E1 e E2. 

[...] Secretário, é o seguinte, São João del-Rei, que estão querendo criar 
Federal para o trabalhador, universidade federal dos trabalhadores no ABC 
Paulista, já existe uma federal dos trabalhadores. Pode pegar os dados da 
federal de São João del-Rei pro senhor ver, só existe trabalhador na minha 
escola porque só tem curso noturno. A minha instituição é exatamente ao 
contrário de todas as federais brasileiras, enquanto a maioria está com curso 
diurno a minha está com curso noturno [E1]. 

[...] a UFSJ ela se pautou em manter, ser uma escola noturna para fazer o 
atendimento do que ela já fazia, então assim ela não deixou o REUNI tirar esta 
perspectiva, esse perfil nosso e isso foi um dos grandes itens elogiados. 
Quando a gente teve um seminário das apresentação da proposta o então 
ministro, na época eu não me lembro nome dele agora, ele falou, ele elogiou 
a proposta do REUNI da UFSJ na manutenção da escola noturna, dos cursos 
todos porque a gente não tirou curso noturno para oferecer integral, a gente 
queria dar um input na pós graduação e pós graduação sem aluno em tempo 
integral ela também não anda, você não motiva a pesquisa sem um aluno mas 
ao mesmo tempo ela não quis desmanchar os cursos noturnos [E2]. 

 

Apesar das tentativas de aperfeiçoamento da educação superior terem sido voltadas para 

sua avaliação quantitativa e ranqueadora (PARU, PAIUB, ENC, SINAES e IGC), fica evidente 
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que essas tentativas não firmaram uma política pública de educação do Estado que fosse 

continuada pelos governos subsequentes. Este é, portanto, um ponto fraco das políticas 

educacionais de ensino superior brasileiras, que não se perpetuam com o passar dos anos 

(HORA, 2013; SCHWARTZMAN, 1999). Como sustentam E3, E1 e E4, em dois mandatos do 

governo Lula foi possível perceber a alteração do foco: do incentivo às universidades no 

primeiro mandato para os institutos de tecnologia no segundo mandato. Isso confirma as 

tentativas de fomento à educação de forma geral naqueles mandatos, porém com um 

direcionamento ausente, pois gerou um sentimento de insegurança quanto à consolidação das 

ações tomadas nos anos do primeiro mandato. 

[...] Em 13 anos de mandato do Lula e Dilma criou todas essas políticas né, de 
governo, se fosse de Estado, se isso fosse cumulativo e tivesse continuidade 
era outra história [E3]. 

[...]isso era programa de governo e não proposta de Estado, se você não faz 
naquele governo no próximo não tem garantia que faça [E3]. 

[...] A mudança de 2006 para 2007 quando o governo Lula ganhou a reeleição 
era outro governo, outro projeto político, outro planejamento, coisas que 
estavam fazendo no primeiro mandato não fizeram no segundo [...] no 
segundo mandato passaram a incentivar mais os institutos, CEFETs de 
Tecnologia, não mais as universidades, que eram contempladas pelo 
EXPANDIR e pelo REUNI [E1]. 

 [...] Essa profusão de políticas públicas é a carência do fato não existir uma 
política pública direcionada, uma diretriz de ensino macro como se a gente 
coloca em estratégia, o que o Brasil quer, não vejo muito claro isso não [E4]. 

 

5.2 PLANEJAMENTO UNIVERSITÁRIO E EXPANSÃO ACADÊMICA 

 Em segundo lugar em termos da porcentagem lexical gerada pelo software, que 

permitiu embasar a análise de conteúdo, a classe 3 denominada “expansão acadêmica” agrupou 

a rede de palavras que remete à criação de cursos, construção de prédios e laboratórios e suas 

correlações com os professores e departamentos. Esta rede de palavras está intimamente 

inserida no contexto político e, por esse motivo, a classe 3 será analisada pelos aspectos das 

políticas públicas e do planejamento universitário. 

Os relatos de E1 e E3 apontam que houve dificuldades e incertezas enfrentadas pela 

direção da UFSJ no sentido de consolidar novos cursos e manter o ensino de qualidade, no 

Governo FHC. O que se via era o descaso e sucateamento no quadro de servidores técnicos, 

docentes efetivos e em algumas universidades inclusive contas de custeio com atraso de 

pagamento, o que remete ao desestímulo ao ensino público superior neste período (SANTOS e 
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SILVA 2011). Segundo E3, o REUNI restabeleceu em parte a carência de recursos 

orçamentários enfrentada pelas universidades federais, porém a UFSJ não tinha grandes 

problemas financeiros pendentes. 

[...] Embora tivesse ouvindo isso lá e achasse que Ministério da Educação 
pudesse não contemplar a UFSJ com nenhum curso novo ou nenhuma vaga 
nova, a gente estava implantando dois cursos que era o de Ciências Contábeis 
e Educação Física. E aí com isso a gente precisava consolidar esses cursos e 
havia outros cursos que foram desmembrados, [...] não tinham praticamente 
estrutura, o máximo que receberam por parte do Governo Federal foram umas 
vagas para professor substituto [...] porque também até o Governo Federal na 
época do FHC não era política a reposição de quadros de professores e muito 
menos de técnico. Então nós sofríamos com as aposentadorias e perdas de 
quadro, em ter que fazer malabarismo com os números, que era também uma 
quantidade limitada de vaga de professores substitutos para suprir a UFSJ 
como um todo [E1]. 

 [...] A política do Governo Federal não era de incentivo às universidades, as 
universidades andavam com o pires na mão, não tinha dinheiro para equipar 
laboratório, não tinha dinheiro para comprar reagentes e não tinha dinheiro 
nem pra pagar a conta de luz [E1]. 

[...] nós temos carência de equipamentos para dar aula, laboratórios pobres e 
tal e o REUNI acertou um pouco isso. Eu brinco né que o giz tinha que ser 
contado, naquela época usava muito giz. Eu vejo que a Universidade Federal 
de São João del-Rei ela não tinha essas dívidas [E3]. 

[...] A política pública do REUNI eu acho que deu um grande passo muito 
importante para as universidades. Esse programa do REUNI deu uma 
alavancada porque eu vivenciei na área do orçamento na época do 
neoliberalismo do Fernando Henrique Cardoso com aquela proposta que ele 
queria voltar a educação para o chamado terceiro setor né como fez com a 
Anatel [...], ele queria fazer isso com as universidades [E2]. 

 

O relato de E1 apontou o questionamento sobre o modelo estrutural da UFSJ. O modelo 

departamental foi, por um lado, questionado quanto à sua eficiência, a exemplo do campus 

CCO, que possui forma de organização centralizada na diretoria de campus. Por outro lado, o 

peso forte da gestão departamental, organizada em assembleias que possibilitavam discussões 

para a tomada de decisões, mostrou-se participativo quanto aos assuntos que lhe eram 

apresentados pela reitoria, exceto pelos grandes projetos de obras de prédios e laboratórios que 

não eram totalmente estendidos à discussão departamental, segundo E6. Foi observada uma via 

de mão dupla nos relatos, ou múltiplas perspectivas (STAKE, 2015) pois há quem garanta a 

representatividade dos departamentos, mas, por outro lado, quem aponte que o representante do 

departamento no Conselho Superior desconsiderava as discussões departamentais e defendia 

pontos de vista pessoais, conforme relatou E3.  Estender as metas às subunidades enriquece a 
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discussão e fortalece o controle, pois o conhecimento tácito dos servidores contribui para o 

planejamento organizado e serve como subsídio à tomada de decisão (QUINN, 2006; MORITZ 

et al, 2012).  

[...]o que aconteceu nesse período é que os conselheiros não eram 
representantes dos departamentos e sim pessoas que muitas vezes defendiam 
ponto de vista pessoais, que inclusive confrontava com ponto de vista da 
categoria que ele foi escolhido [E3]. 

[...] O modelo que o MEC queria é um modelo sem departamento, houve uma 
interferência complicada e eu resolvi comprar essa briga porque eu também 
acho aí que é uma questão pessoal, eu acho que nós temos que ver a 
universidade além dos departamentos. Os departamentos eles engessam as 
universidades, as universidades no mundo atual precisam ser mais dinâmicas 
e são muitos os problemas. Não perde qualidade sem os departamentos. 
Divinópolis por exemplo olha lá quantos cursos nós temos de pós-graduação, 
pesquisa de ponta, conhecimento quase que internacional de um monte de 
coisas que estão sendo feitas lá, sem departamento [E1]. 

[...] era visão geral da gestão, de poder adaptar, vamos fazer, se não der certo 
a gente vê como muda. Pouca gente percebeu isso. O certo é que eu vi 
particularmente muita gente que no início tenha sido contra de repente 
começava a ser maiores defensores daquilo que eles precisavam para os 
departamentos deles [E3]. 

 

É possível referenciar, porém, que o debate, por mais que seja conflituoso, é a única 

forma de se aproximar de um consenso que atenda ao bem comum e não a interesses particulares 

(CARVALHO, R. F., 2011), como acontece nas articulações políticas. 

[...] Eu lembro que na pró-reitoria de Administração, para a gente construir 
um prédio para o departamento x, a gente abria um debate com o departamento 
e dizia como é que vocês querem o prédio, e eles iam dizendo né mesmo assim 
depois disso tudo ainda tinha que fazer reformas e nós mudamos muitos 
conceitos [E3]. 

Para distribuição espacial e urbanização dos campi da UFSJ, foram elaborados 
planos de ocupação para cada campus. O processo de construção das propostas 
envolveu a participação de todos os segmentos da comunidade acadêmica, 
bem como aprovação pelo Conselho Universitário. A UFSJ busca sempre 
observar e estabelecer procedimentos que tornem os processos democráticos, 
procurando ouvir todos os segmentos (Relatório CPA, 2006, p. 39) 

 

Apesar da expansão de cursos, campi e quadro docente, o PDI 2009 apontou a 

dificuldade na contratação de docentes qualificados, o que compromete a qualidade de ensino 

(SCHWARTZMAN, 1999) tanto na formação de profissionais para o mercado de trabalho 

quanto no incentivo à graduação e pós-graduação dos alunos. Para isso a UFSJ instituiu 
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programa de capacitação docente, que previa a qualificação de doutorado para os docentes 

mestres, em conformidade com suas responsabilidades citadas no Relatório de Gestão 2010. 

Com efeito, 

Apesar dos esforços na contratação de pessoal qualificado, com a titulação 
doutorado, a ampliação de vagas no ensino superior por meio dos programas 
governamentais EXPANDIR e REUNI, os concursos já realizados têm 
demonstrado a falta de docentes qualificados, principalmente nas áreas das 
engenharias e das ciências da saúde, que historicamente são carentes de 
doutores. Qualificar seu quadro docente é hoje um imenso desafio da UFSJ. 
Esse estado limita a atuação da UFSJ no que se refere à pesquisa e à melhoria 
de seus programas diante dos critérios estabelecidos pela CAPES e de outras 
agências de financiamento da pesquisa (PDI 2009-2018, p. 42). 

 

É possível encontrar no PDI 2009 o planejamento da ação da UFSJ direcionada ao inciso 

IV do art. 2º do REUNI, que trata da diversificação das modalidades de graduação, ou seja, a 

expansão pública da educação superior considerando os processos de democratização e acesso 

(FARIAS, 2016).  

Com a adesão da UFSJ ao Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 
2006, a Instituição vem desenvolvendo políticas e práticas de utilização de 
NTICs que já viabilizaram a oferta de dois cursos de especialização (Educação 
Empreendedora e Prática de Letramento e Alfabetização) na modalidade EAD 
e a implantação do Portal Didático, ambiente virtual de aprendizagem para a 
realização de atividades pré e pós-aulas, com início de operação previsto para 
março de 2008 (PDI 2009, p. 111-112). 

Na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), desde o 2º semestre de 
2008 está em funcionamento um AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) 
próprio, concebido para que os docentes utilizem como ferramenta de apoio à 
sala de aula presencial e semipresencial, o Portal Didático. O Portal Didático 
da UFSJ é um ambiente no qual o docente tem uma sala de aula virtual 
montada com seus alunos. Nesse espaço, ele tem total liberdade de criação de 
conteúdo e interações. Este ambiente conta hoje com 84 disciplinas e 2014 
alunos inseridos no portal (Dados 2º Sem/2009), e com a atual expansão da 
universidade para outros três campi fora da sede (Campus Alto Paraopeba, 
Campus Centro-oeste Dona Lindu e Campus Sete Lagoas), há a necessidade 
de colocação de servidores nestes locais para um acesso mais rápido (PDI 
2009, p. 111-112). 

 

O objetivo de democratização do acesso dos estudantes ao ensino superior, enquanto 

política pública, foi considerado realizado por cinco dos seis entrevistados, exceto E6, que 

relatou que a democratização, para ser considerada realizada, deve se refletir na sociedade. A 

democratização, portanto, é limitada, ou seja, é limitado o acesso de todos a um direito social 
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garantido por recursos públicos, em instituições públicas e de qualidade (CUNHA et al., 2014; 

GROPPO, 2016; PRATES e BARBOSA, 2015). Esta limitação foi exemplificada por E1 por 

meio de uma análise feita do curso de medicina da UFSJ, que demonstrou a realidade elitista 

que permaneceu no acesso às universidades federais até a adoção da política de cotas, pois há 

maior facilidade dos egressos de escolas particulares ingressarem na universidade pública 

(PINTO, 2004), especialmente neste curso. 

[...] Eu comecei a fazer uma análise do perfil do aluno da medicina e eu via 
que só filho de médico, de gente rica, branco que tinha estudado nos melhores 
cursinhos de Belo Horizonte é que podia fazer medicina. E isso me deixou 
muito convencido a tomar alguma medida e a discussão em 2008, eu aliado 
com esse documento do perfil do candidato da medicina da universidade 
federal, me gerou mudanças para implantação efetiva. Olha a nota do primeiro 
colocado 9,5, 9,6, olha do tricentésimo, 8,9, você vê que tem 300 candidatos 
entre 9,6 e 8,9. Então nós precisamos reverter isso. Pobre tem direito de ser 
médico também. Como que nós vamos fazer isso? É permitindo e 
democratizando o acesso. Foi daí que vieram as cotas [E1]. 

 [...] Eu acho que a democratização ela vem da capacidade que a Universidade 
pode ter e refletir na sociedade. Se isso não acontece, essa democratização, ela 
fica muito restrita [E6]. 

 

O fator tempo foi considerado pelos entrevistados como ponto fraco tanto para 

planejamento de curso quanto para organização da infraestrutura de atendimento às aulas. 

Reuniões e discussões que poderiam amadurecer as propostas de grade curricular ou até mesmo 

concluir projetos efetivos devem ser realizadas racionalmente. Sob este aspecto é de se 

concordar que a racionalidade, autonomia e tempo são fatores decisivos para uma decisão ótima 

(CARVALHO, E., 2013; THOENIG e PARADEISE, 2016). 

[...] o curso tinha que começar em fevereiro então você, mesmo que planejasse 
esse começo desse curso, mas na verdade era tudo muito assim, o curso era 
aprovado em junho pra gente já ter uma turma em março, então era uma 
correria e nós aqui na universidade. A exemplo de outras tantas universidades 
no Brasil tivemos condições muito desfavoráveis de início de curso a gente 
fez aula improvisada em salas improvisada [E3]. 

Novamente não é possível apontar as conquistas sem deixar de relacionar as 
dificuldades encontradas. O processo de crescimento acontece num ritmo 
acelerado, enquanto os processos burocráticos têm dinâmica própria, cujos 
prazos não são os mesmos previstos nos cronogramas. Por isso a UFSJ 
realizou a avaliação de forma periódica no seu planejamento estratégico. 
Apesar de termos todas as ações planejadas fomos atropelados por novas 
demandas [...] Apesar do contingente de pessoal, as fiscalizações foram 
realizadas. Algumas empresas não cumpriram os seus cronogramas e os 
atrasos em obras geraram problemas para permitir novos acessos de alunos. 
(Relatório de Gestão 2011, p. 13-14)  
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Pontos fortes apontados pelos entrevistados quanto aos aspectos sociais e assistência 

estudantil, em consonância com o inciso V do art. 2º do Decreto 6.096, consideram que a UFSJ 

se apropriou da oportunidade do REUNI para criar bolsas de tutoria e a Pró-reitoria de Assuntos 

Estudantis. E2 aponta que a expansão acadêmica,  

[...] outro grande elogio nosso foi a formação de professores que contribuiu 
muito para o aspecto social, [...] a PROEN ela fez uma série de atividades 
como se fosse um reforço escolar para esse aluno vindo da escola pública pra 
que ele conseguisse acompanhar com um programa de tutoria. Foi aí que se 
criou as tutorias principalmente depois a ideia era pegar o aluno do mestrado 
pra trabalhar com essa tutoria. [...] um aluno diurno de pós-graduação e 
mestrado e sem perder o aluno noturno trabalhador, que essa que era a nossa 
característica [E2]. 

[...] o aluno da UFSJ é um aluno carente, exceto o curso de medicina, mas os 
outros cursos todos são e eu me lembro muito que eu começava semestre e 
sempre aparecia um aluno ou outro pedindo pelo amor de Deus se tinha algum 
(estágio) porque eu era responsável pela área de convênios, se tinha alguma 
empresa com estágio remunerado. [...] por isso a UFSJ investiu muito nesse 
programa de bolsa né foi uma demanda que era real né. É realmente por causa 
do aluno carente. É bem bacana o programa de bolsa da Universidade eu acho 
que uma das coisas também que veio com o advento do crescimento foi 
assistência estudantil né que a criação da Pró-reitoria de Assistência Estudantil 
[E2]. 

Bolsa atividade tem como objetivo auxiliar na permanência de estudantes de 
graduação, regularmente matriculados e com limitações econômicas, para 
arcar com os custos adicionais de sua estada na universidade. A seleção dos 
candidatos se faz a cada início de ano. O critério utilizado para a concessão de 
bolsa é exclusivamente socioeconômico e de acordo com o grupo de alunos 
que se inscreve. [...] A política da UFSJ é dar prioridade às atividades de cunho 
acadêmico, beneficiando projetos de extensão, ensino e pesquisa com os 
bolsistas. Isso tem se traduzido em número expressivo de alunos que deixam 
a bolsa atividade para receber bolsa de extensão ou de pesquisa, o que significa 
melhoria para o aluno em termos acadêmicos e financeiros (PDI 2008 p. 67; 
PDI 2009, p. 62) 

 

Por fim, pode-se inferir do resultado apresentado que a classe 1 ou “planejamento 

universitário” agrupou a rede de palavras que remete ao processo de planejamento estratégico 

da expansão, em seus termos de gestão, nas quais foram apontadas as questões de adesão e 

participação.  

A gestão que assumiu a reitoria da UFSJ em 2004 e se estendeu até 2012 possuía uma 

estratégia expansionista, característica de seu reitor, conforme já mencionado. O processo de 

adesão ao REUNI foi realizado em 2007 quando ainda não havia um PDI divulgado, pois o 

mesmo teve sua primeira versão divulgada em março de 2008. E4 aponta uma tendência ao 
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planejamento estratégico desde o início da gestão 2004, fruto da formação administrativa do 

reitor.  

[...] Havia um esforço, uma vontade da expansão, então nós tínhamos mais ou 
menos esse planejamento expansionista. Eu posso lhe dizer assim que é a 
estratégia de administração do reitor naquela época, era uma estratégia 
expansionista [E4]. 

[...] Nós partimos para esse planejamento estratégico (PDI) já observando essa 
ideia de expansão. Quando começamos a elaborar o plano estratégico e junto 
com ele um plano de gestão nós não tínhamos ainda a ideia e a dimensão do 
que viria a ser a expansão sobretudo na UFSJ [E4]. 

[...] O REUNI e nada disso estava no nosso planejamento estratégico. Apesar 
de que o reitor desde a primeira gestão dele ele quis conduzir um processo de 
planejamento estratégico para trabalhar. Também pela formação dele né, que 
ele é da área das Ciências Sociais e tinha esse entendimento [E2]. 

 

O processo instruído para adesão da UFSJ ao programa REUNI não abrange explanação 

sobre todas as diretrizes do programa em seu conteúdo. Ele contém breves relatórios por cursos, 

realizado por uma Comissão de Implantação do REUNI na UFSJ, abrangendo informações 

sobre o plano de curso, instalações, material de consumo e permanente, número de docentes e 

alunos, execução orçamentária e acervo bibliográfico. Isso se deve ao fato de ter sido elaborado 

em curto prazo de tempo, conforme relato de E2. Já o processo que estabeleceu as diretrizes 

gerais do Campus Alto Paraopeba apresentou-se mais completo quanto ao conteúdo tratado 

pelo REUNI, apesar de sua criação não ter sido prevista em PDI. 

 “[...] Fomos nós 4 (reitor e pró-reitores) que trabalhamos nessa proposta de 
elaborar o REUNI primeiro por questão do prazo. O reitor andou fazendo 
umas discussões com equipe nas reuniões semestrais mas fomos nós 4 que 
sentamos para elaborar proposta [E2]”. 

 [...] Sob ponto de vista da UFSJ nós antecipamos o REUNI. Nós já estávamos 
em expansão, nós já tínhamos conseguido a negociação do campus Alto 
Paraopeba, a gente já tinha essa perspectiva né na verdade o REUNI é que 
chegou até nós e nós pegamos carona que ele já estava indo na mesma estrada 
[E4]”. 

 

A direção da UFSJ contemplava o orçamento em suas metas, como informado por E1 e 

E2. Os orçamentos de custeio e investimento foram centralizados nas figuras do reitor e pró-

reitor de planejamento, o que representou uma decisão estratégica de direção característica de 

ambiente em expansão, segundo Quinn (2006), como também o controle de uma questão de 

tamanha importância que fica restrito à liderança, conforme Carvalho, R. F., (2011). Os 

recursos de orçamento são justificados no PDI 2009, e incluem recursos de orçamento anual, 
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recursos garantidos pelo EXPANDIR e recursos garantidos pelo REUNI.  Foram as 

dificuldades nos prazos de cumprimento de licitações em obras e contratação de servidores que 

prejudicaram o prazo definido como meta de algumas ações, conforme é apontado no extrato 

do Relatório de Gestão 2010, e não os recursos para pagamento de obras. Tal fato confirma que 

não foi possível um planejamento conciso de obras e licitações em termos de projeto, porém 

havia priorização de obras de aspecto simples, conforme mencionado por E2. 

A sustentabilidade financeira que irá garantir todos os investimentos e ações 
previstas neste Plano está assegurada com a adesão da UFSJ ao programa 
REUNI, para o período de 2008 a 2012, e no financiamento, pela SESu/MEC, 
para o Programa Expandir, no período de 2008 a 2010. Além dos orçamentos 
anuais, onde a instituição é contemplada com recursos do orçamento da União. 
[...] Os campi fora de sede terão parte da infraestrutura disponibilizada pela 
SESu/MEC, dentro do pacto firmado com a UFSJ, e parte através de emendas 
de parlamentares, inseridas nos orçamentos anuais (PDI 2009-2018, p. 153). 

[...] A gente já estava ligando o orçamento com o nosso planejamento 
estratégico. A parte de investimento ficava tudo na minha mão, eu não 
descentralizava o investimento. E a parte de custeio a gente consolidava na 
estrutura de funcionamento da instituição. Recursos para preservar a água, 
energia, segurança, material de consumo, viagens, bolsas, tudo isso a gente 
mapeava [E1]. 

[...] licitações e execuções dos processos de obras, gerando aditivos que em 
algumas vezes provocam aumento de valores e prorrogações de prazos. 
Alguns destes transtornos foram causados por iniciar os processos de compras 
e construções concomitantemente com o processo de contratação de novos 
servidores, cuja contratação depende de autorização MPOG. Desta forma, o 
laboratório foi arquitetado mediante uma programação, porém o professor 
titular admitido solicitou alterações no processo de compras e construções, 
durante o seu processo, provocando aditivos de acréscimo e prazos (Relatório 
de Gestão 2010, p. 12) 

 [...] então o reitor fez uma opção da gente fazer os investimentos e pode olhar 
os nossos prédios do REUNI, são prédio simples, sem nenhuma daquelas 
estruturas arquitetônica aqueles prédios como várias universidades tiveram a 
nossa proposta era mesmo aquela coisa de granitina, a instalação elétrica por 
tubulação aparente para fazer prédios mais baratos, para que a gente pudesse 
contratar mais docentes e mais técnicos e outra preocupação do reitor era 
aumentar a concessão de bolsas para questão da permanência que foi uma 
outra política dele para isso [E2]. 

É notória a presença permanente do aspecto político que influenciava diretamente as 

decisões sobre as ações, incentivando ou restringindo o desenvolvimento dos planos 

previamente definidos, ainda que incompletos. Entretanto, fica clara a importância do 

planejamento a fim de se prevenir e reduzir os riscos inerentes ao ambiente externo 

(CARVALHO, E., 2013; THOENIG e PARADEISE, 2016). Estes aspectos podem ser 

encontrados nos relatos de E2.  
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[...] na verdade o REUNI e o EXPANDIR nós não tínhamos um planejamento 
específico para isso. Eles vieram como uma proposição do MEC para nós 
[E2]. 

[...] Fazer um planejamento estratégico, isso contribuiu, mas tivemos muita 
dificuldade. O próprio E1 mesmo como número 1 às vezes ele deixava as 
demandas políticas sobreporem às nossas propostas de planos mas a nossa 
proposta foi essa, ter feito um planejamento para poder cumprir essas 
demandas mas planejamento é só um instrumento de prevenção [E2]. 

 

Ainda nesse sentido, aspectos questionáveis em relação a elaboração do PDI e 

inconsistência do crescimento apressado foram relatados por E6, reiterando a crítica feita por 

Parente e Junior (2015) sobre as IFES que consideram a prática do planejamento apenas uma 

exigência legal. Para E6 o PDI foi ficcional, uma simples carta de boas intenções, pois 

[...] Tem um colega que disse que isso não é crescimento é metástase porque 
você cresce de forma torta e isso vai minando a estrutura [E6].  

[...] Eu acho que nós poderíamos resumir o PDI numa frase que ouvi de uma 
técnica no momento. Ela disse: não dá para planejar porque numa estrutura 
em que você cria campus de acordo com o movimento das benesses de 
governo central e que você tem que fazer a multiplicação de cursos na 
velocidade das possibilidades criadas pelo governo você planeja o quê, por 
isso que eu acho que esses planejamentos, não dá pra planejar uma coisa que 
muda toda hora [E6]. 

[...] PDI é ficcional. Eu participei da confecção de PDI e é muito difícil levar 
aquilo ali muito a sério [E6]. 

[...] qual é o sentido de ter um PDI? É o sentido de ter diagnóstico das suas 
condições e a partir desse diagnóstico você programar o que vai fazer. Nós 
não chegamos nem no diagnóstico porque nós não conseguimos ter um 
momento em que você tenha um quadro confiável das informações da 
universidade. O PDI foi atropelado como qualquer perspectiva de 
planejamento a longo prazo da universidade. O PDI virou na verdade uma 
carta de boas intenções.  Quando se pensa no PDI se pensa muito mais em 
mostrar, é mais uma espécie de propaganda do que uma um quadro fidedigno 
tanto da realidade como do planejamento [E6]. 

 

A utilização de ferramentas de elaboração da estratégia para o planejamento da UFSJ 

foi destacada pelo entrevistado E2 e explicada no Relatório de Gestão 2011. Ferramentas de 

planejamento podem ser utilizadas de forma complementar, como análise SWOT, BSC, 5W 

2H, PES e definirem um mapa estratégico que indique com clareza o caminho a ser seguido 

(FORPDI, 2017; HAN e ZHONG, 2015). A experiência inicial da UFSJ descrita no Plano de 

Gestão 2008-2012 identificou a necessidade de revisão da missão da Instituição após a 

expansão.   
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[...] a partir do momento da análise do cenário, a gente esteve sempre centrado 
naquela questão do triângulo da governabilidade do planejamento, que é a 
proposta, porque nós somos um organograma não de linha mas uma estrutura 
matricial. As decisões são colegiadas então nossa governabilidade era o 
primeiro foco que a gente tinha que ter junto aos conselhos e a nossa 
capacidade de execução e o nosso bom planejamento para a gente manter o 
equilíbrio desse triangulo. Foi essa primeira visão e a partir daí que nós 
elaboramos nós identificamos nossos principais problemas. E aí desses 
problemas nós construímos os nossos objetivos, aí usei, depois que a gente 
construiu os objetivos, aquela ferramenta simples do 5W e 2H. O que fazer, 
quando fazer, quem vai ser o responsável por fazer e como gestão do 
planejamento estratégico a gente usou o ciclo do PDCA foi uma metodologia 
[E2]. 

Esse Planejamento Estratégico tem um mecanismo de gestão e avaliação 
previsto. Cada unidade administrativa designou um servidor no papel de 
agente de planejamento que fica responsável por monitorar o andamento das 
atividades previstas no plano. Na avaliação, são realizadas reuniões semanais 
com o primeiro escalão e reuniões semestrais com apresentação de relatórios 
das unidades envolvidas. Nesse relatório, planilhas apresentam toda a situação 
do que foi planejado e executado. Tem-se a oportunidade de registrar os 
pontos a serem evidenciados durante a execução das ações bem como as 
providências a serem tomadas, caso algo não tenha dado resultado. Desta 
forma, estamos aplicando o ciclo do “PDCA” (Plan, Do, Check e Action) 
tornado o planejamento cíclico e dinâmico. A partir dos sete objetivos 
definidos, as unidades desempenham de forma satisfatória o desenvolvimento 
do Plano (Relatório de Gestão 2011, p. 28). 

O grupo identificou que, considerando-se os desafios apontados pelo processo 
de expansão, o atual desenho da missão parece insuficiente para dar conta de 
todos os aspectos que envolvem este novo momento. No entanto, o grupo 
ponderou que, tendo em vista a importância do redesenho da missão 
institucional, o mesmo deve ser realizado em momento mais propício, 
envolvendo outras instâncias e atores da UFSJ e da sociedade onde está 
inserida (Plano de Gestão 2008-2012, p. 17). 

A metodologia do PES se encontra descrita nos Plano de Gestão 2008-2012 e Relatórios 

de Gestão de 2009 a 2012 e foi utilizada justamente por integrar as relações políticas, sociais e 

econômicas que influenciam no processo de planejamento estratégico (FORPDI, 2017). Pode-

se verificar também nessa metodologia a segmentação de dois grupos de trabalho que 

caracterizou o processo coletivo de participação (LUMBY, 1999), conforme Relatório de 

Gestão 2010, 2011, 2012. Entretanto o depoimento de E5 explicita que a forma de participação 

da elaboração das ações e reuniões, que aconteciam especialmente entre o reitor e os pró-

reitores, fica incompleta quanto à participação democrática, integrada, plural e construtiva 

(ANSOFF e MCDONNELL, 1993; FRANCISCO et al., 2012; ZHANG, 2014). 

O método de Planejamento Estratégico Situacional (PES) foi usado como eixo 
metodológico principal para o desenvolvimento do Plano de Gestão que ao 
contrário de outros métodos ditos “estratégicos” assume como dominante na 
análise estratégica as questões relativas às relações de poder entre atores 
sociais, isto é, a variável política preside a elaboração da viabilidade e 
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vulnerabilidade do Plano. Esta é uma vantagem metodológica vital para uso 
em organizações públicas onde estas questões fazem parte indissociável da 
produção de políticas públicas e do relacionamento entre staff político-
dirigente e quadro de funcionários permanentes (Relatório de Gestão 2009, p. 
11). 

Como apoio metodológico, garantindo a construção coletiva desse 
Planejamento, foram utilizadas técnicas de Moderação de Reuniões e 
Visualização em Cartelas por uma empresa contratada que facilitou o trabalho 
do grupo no processo coletivo de elaboração e construção dos objetivos. Esse 
processo deu-se por meio de dois grupos. Um composto pela alta 
administração com poder de decisão que trabalhou na elaboração dos sete 
objetivos e o outro, definido como operacional, que atuou na construção das 
operações e resultados desses objetivos. (Relatório de Gestão 2010, 2011, 
2012). 

[...] Na metodologia do plano de gestão que a gente separava por áreas a gente 
ia colocando todas as atividades que deveriam ser desempenhadas em cada 
área específica. Foi essa metodologia que eu me lembro feita pelos pró-
reitores né cada um pensava em seus setores, inclusive nós fazíamos as 
reuniões assim bem próximas umas das outras [E5]. 

 

A universidade federal, enquanto instituição pública educacional, utiliza-se da gestão 

administrativa para potencializar seu papel de geração do conhecimento (SILVA et al., 2013). 

O método Planejamento Estratégico Situacional (PES) está presente tanto nas entrevistas 

quanto nos documentos analisados. Este método de planejamento permitiu trabalhar com a 

complexidade dos problemas sociais (IIDA, 1993) na UFSJ antes mesmo da adesão da 

instituição ao programa REUNI, segundo relato de E2.  

[...] na gestão 2004-2008 o planejamento estratégico foi elaborado como 
conduta de trabalho pelo então reitor e sua equipe. Foi utilizado o modelo PES 
de Carlos Matos que deu origem aos objetivos estratégicos da UFSJ 
enumerados no PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional e no Plano de 
Gestão 2008/2012. Estes planos não contemplavam o REUNI porém houve 
maior facilidade em adaptar o planejamento à cultura da UFSJ [E2]. 

[...]. Nós adotamos um método de planejamento estratégico que foi o PES, 
Planejamento Estratégico Situacional, do economista chileno Carlos Matus. O 
que a gente queria era estimular mesmo aquela visão: o copo d’água está cheio 
até a metade ou está vazio até a metade? Por quê? Porque na teoria do Carlos 
Matus o lucro é social, a visão é de lucro social, então eu acho um 
planejamento muito mais adequado para uma atividade pública do que um 
planejamento para uma empresa. Então foi esse o estimulo e ele começa com 
análise de cenário que são as ameaças e as oportunidades, naquilo que nós não 
temos governabilidade e depois aquela avaliação interna, os pontos fortes e 
fracos onde tem nossa governabilidade [E2]. 

 

Nesse sentido, ficou evidente que a UFSJ se encontrava apta a cumprir a legislação 

instituída pelo SINAES (2006), de elaboração do PDI, pois já havia antecipadamente elaborado 
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o PES e o Plano de Gestão.  A análise dos PDIs permite afirmar que, de acordo com Mizael et 

al. (2013), os PDIs UFSJ do ano de 2008 e sua revisão em 2009 contêm os eixos temáticos 

definidos na Lei 10.861 de 2004. 

[...] Na hora que veio os SINAES que é o Sistema Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior, que veio a exigência do PDI, nós já estávamos muito na 
frente porque a gente já tinha a experiência de elaborar um planejamento então 
isso ajudou muito no PDI e no PPI, que é aquela coisa da política institucional 
[E2]. 

[...] O PDI foi mais abrangente, atendeu mais normativas, o nosso plano de 
gestão foi mais um instrumento gerencial de planejamento estratégico que a 
gente usa mesmo. A gente utilizou a metodologia de planejamento estratégico 
inclusive nosso plano de gestão. Eu entendo planejamento como sistema de 
diversos planos e projetos integrantes desse sistema e o PDI era o nosso maior. 
Tinha os específicos PPI, PPC e plano de gestão. A nossa metodologia era 
organizada a partir da definição de plano estratégico mesmo, com definição 
de missão, visão, aquela coisa toda [E4]. 

A elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI da UFSJ 
2006/2016 ocorreu durante o ano de 2006. Em abril de 2007, foi encaminhado 
à Reitoria para avaliação, mas por uma série de eventos ocorridos, 
notadamente no que se refere a expressiva expansão da universidade com a 
criação dos novos campi do Alto Paraopeba e Divinópolis, com 5 e 4 cursos 
respectivamente e, ainda, a adesão da universidade ao REUNI com 11 novos 
cursos de graduação, a Comissão do PDI teve em 2008 que atualizar as 
informações à nova realidade de prazos e ações. Isso possibilitou a conclusão 
das propostas do PDI alterando o prazo para o período de 2008 a 2017 e não 
mais 2006/2016 (PDI 2008, p. 7). 

 

Os entrevistados trataram da participação e envolvimento dos servidores no processo de 

planejamento e gestão tanto na elaboração do Plano de Gestão conforme relatado por E3 quanto 

do PDI, conforme relatado por E5. Os relatos apontam o reconhecimento de que é fundamental 

que os gestores criem um ambiente propício ao debate, bom clima de interação entre os 

colaboradores e flexibilidade para a discussão (UGBORO, OBENG, SPANN 2011; 

FRANCISCO el al., 2012). A boa comunicação entre a comunidade acadêmica e externa local 

também foi mencionada como positiva, apesar de reconhecida a possibilidade de melhoria na 

prática de participação democrática aplicada na UFSJ, tanto na elaboração do PDI quanto do 

Plano de Gestão. De acordo com suas opiniões,     

 [...] A gente também tinha isso, debate aberto, nunca foi autoritário. Isso é 
muito claro, por exemplo, para o planejamento a gente fez uma discussão 
bacana, a gente incorporou várias coisas, os próprios planos diretores dos 
campi, foi um debate muito bom sobre isso [E3]. 

[...] no PDI aí foi o trabalho do pró-reitor também né, no PDI abrimos um 
canal de comunicação com a comunidade para ouvir um pouco a comunidade. 
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Nós já tínhamos a representatividade da comunidade no Conselho mas aí o 
aspecto político era que importava, que agiu [E2]. 

[...] O  plano de gestão pra mim foi muito mais participativo que o PDI. O PDI 
foi feito por um comitê que muitas vezes, embora a gente fizesse isso por 
setores em alguns lugares, a maioria não foi um negócio como você imagina 
ser planejamento participativo de fato. Onde você faça debates anteriores de 
cada tema, escolha comitês para gerenciar os temas, crie grupos de trabalho e 
desses grupos de trabalho criem comitês para gerenciar, então tem que pensar 
nisso [E3]. 

[...] Nós colocamos na rádio falando que ia ser construído o planejamento que 
era importante a participação da comunidade, até para o que serve e qual seria 
a importância da opinião pública externa né. Teve envolvimento de alunos, 
teve reuniões com a comunidade externa e houve realmente a preocupação em 
divulgar e chamar as pessoas para participarem [E5].  

 

Em sequência a tais ideias de participação, o momento de divulgação do PDI para 

participação externa incluiu caderno do PDI e formulário eletrônico, como apontados nos 

documentos de gestão, fundamental para a exploração do conhecimento e poder de contribuição 

das pessoas envolvidas (LUMBY, 1999). 

A Comissão do PDI elaborou um Caderno com base nos Eixos Temáticos 
Essenciais, conforme sugerido pelo MEC, a fim de orientar as comunidades 
interna e externa sobre como participar do processo de construção do PDI. 
Esse Caderno continha dois documentos: o Documento 1 incluía as diretrizes 
para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, e o Documento 
2, denominado “Construindo o PDI 2006/2016 da UFSJ”, as instruções para 
as comunidades interna e externa naquilo que de fato teria que ser elaborado. 
Esse Caderno, além de impresso e distribuído, foi disponibilizado também no 
portal da UFSJ no endereço www.pdi.ufsj.edu.br. Criou- se um formulário 
eletrônico nesse endereço para que a Comissão recebesse sugestões das 
comunidades interna e externa. A divulgação do processo e o convite para 
participação na construção do PDI envolveu ainda a mídia escrita e falada de 
São João del-Rei e da UFSJ, mostrando a importância do PDI para a 
Universidade. As sugestões recebidas foram agrupadas de acordo com o item 
do Eixo Temático correspondente e analisadas pelos membros da Comissão. 
(PDI 2009-2018, p. 14) 

Criou-se um formulário eletrônico nesse endereço para que a Comissão 
recebesse sugestões das comunidades interna e externa. A divulgação do 
processo e o convite para participação na construção do PDI envolveu ainda a 
mídia escrita e falada de São João del-Rei e da UFSJ, mostrando a importância 
do PDI para a Universidade. As sugestões recebidas foram agrupadas de 
acordo com o item do Eixo Temático correspondente e analisadas pelos 
membros da Comissão (Relatório CPA 2012, p. 20). 

 

O relato de E3 concorda que toda ferramenta de gestão deve estar inter-relacionada com 

o contexto e realidade da instituição à qual vai servir, pois está inserida no cenário macro 
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sistema nação com objetivos nacionais (BODINI, 2004). Apesar da participação na elaboração 

do planejamento restringir-se muitas vezes às lideranças (CARVALHO, R. F., 2011, p. 109), 

E3 apontou que a prática da UFSJ é debater abertamente, o que mostra sua concepção assertiva 

em garantir este procedimento enquanto membro da equipe de liderança da universidade. 

Contrário ao que afirmam Parente e Junior (2015), os gestores da UFSJ são bem capacitados, 

houve desenvolvimento de objetivos e credibilidade do instrumento de planejamento. As 

dificuldades vieram do curto tempo, dos imediatismos de demandas emergenciais e baixo 

número de pessoal disponível para auxiliar em todas as fases do planejamento, como percebeu 

E3. 

[...] Não tem como negar a importância de peças de planejamento. Não tem 
como negar mas aqui tem alguns problemas: primeiro se criou um padrão, 
todo mundo teria que ter esse tal PDI e em muitos casos tinha um modelo pra 
isso. Pera lá, então não dá certo. Dependendo da Universidade não dá certo. 
A UFSJ sempre teve tradição de tudo escancarar o debate e de repente você 
chega aqui com uma coisa pronta, não vai dar certo, tem que debater [E3]. 

[...] O debate de planejamento sozinho não se resolve por si, ele tem que 
dialogar com a estrutura organizacional, que tem que dialogar com as 
lideranças, que tem que dialogar com os mecanismos de controle. É o 
chamado PODC que se você não faz esse dialogo solto não vai a nada, o 
planejamento sozinho não vale nada. Ele é uma peça escrita, pensada ou 
idealizada que pode criar aquilo tudo, a coisa mais bonita, mas se você não 
tem algo que o faça rodar ele já era. As 4 fases do ciclo de planejamento 
estavam presentes na expansão, mas não conectadas porque não teve um 
planejamento prévio que garantisse esse pensamento [E3]. 

 [...] a UFSJ ela foi uma das primeiras a trabalhar com plano de gestão. Eu me 
lembro que eu fui a Brasília e eles estavam falando do PDI e eu coloquei que 
nós já tínhamos, a gente já iniciava com planos de gestão e nós até mandamos 
o modelo, eu repassei para o grupo que estava lá trabalhando em Brasília [E5]. 

 

Outra prática importante enfatizada por E3 foi o envolvimento dos servidores na 

elaboração dos PPC - Projeto Pedagógico de Curso que buscou garantir a infraestrutura de 

funcionamento dos cursos. Por ser o PPC um documento orientador das ações da UFSJ 

(FRANCISCO et al., 2012), também deve ser desenvolvido de forma participativa. 

 [...] as pessoas começaram a pensar nos cursos, então quais os cursos serão 
criados e nesse caso em quais campus, então quais os cursos vão ser criados e 
quais serão os campi em que serão criados então você previa isso em cima dos 
cursos, o curso dava a demanda ou dava a ideia de demanda que você teria. 
Isso foi inteligente. Porque se eu for criar um curso de música eu vou precisar 
de tantas pessoas, mas isso não vinha do nada né quando você criava um 
projeto pedagógico do curso. Quando você olhava o projeto pedagógico do 
curso aí você conseguia ver a infraestrutura de pessoal necessário. Isso foi 
uma acertada. O PPC antecede o planejamento. Quando ele não antecede tem 
problemas [E3]. 
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Conforme PDI 2009-2018, houve uma tentativa de criação de escritório de projetos na 

UFSJ com o objetivo de facilitar o alinhamento dos projetos com as estratégias e objetivos da 

Universidade, possibilitando maior profissionalismo e produtividade ajustados à distribuição 

de recursos. Metas e objetivos alinhados aos eixos do PDI facilitam a sequência de atividades 

a serem perseguidas (FORPDI, 2017). Entretanto, não houve menção ao referido escritório de 

projetos nos relatórios de gestão posteriores. 

Com o objetivo de ampliar as parcerias institucionais, a UFSJ iniciou a 
implantação de um escritório para promover a gestão de projetos e gerar 
subsídios para a formulação de políticas estratégias, objetivos e projetos de 
acordo com as demandas institucionais. Acredita-se que o escritório de 
projetos, ao longo dos próximos 10 anos, evolua e acumule experiências 
proporcionando benefícios que se tornarão cada vez mais valiosos para a 
UFSJ. (PDI 2009-2018, p. 38) 

 

Seja o autocontrole de Drucker (2002), seja os processos de controle indicados pelo 

FORPDI (2017), o planejamento elaborado com participação pode ser considerado solução para 

o insucesso do planejamento estratégico (ANSOFF e MCDONNELL, 1993). Tal participação 

deve ser aberta e opinativa, representativa e democrática (FRAGA, 2018; TRIGUEIRO apud 

CARVALHO, R. F., 2011; BRASIL et al., 2012, CARVALHO, R. F., 2011, FERNANDES, 

2012) e não restrita às lideranças (CARVALHO, R. F., 2011), pois cada colaborador pode 

prestar contas posteriores da realização de uma ação. Em termos de participação, há aparente 

contradição entre as opiniões dos entrevistados. 

[...] Abria os debates de PDI era assim, você mandava para uns, derramava 
nas pró reitorias. Por exemplo, pró reitoria de administração você derramava 
para a diretoria, para prefeitura discutir aquela parte, pra divisão de finanças 
para divisão de compras e licitações, enfim, se dividia e as pessoas vinham e 
jogavam para os setores [E3]. 

[...] Bom, não era eu que decidia, o reitor levava para nós a discussão 
naturalmente tinha que passar pelos Conselhos, o Conselho superior e aí a 
comunidade enfim né. Não quer dizer que o PDI nosso ele foi discutido com 
a comunidade acadêmica, com professores, eu promovi isso na época a 
discussão com professores com alunado e com representantes tivemos 
reuniões com comunidades de fora como a Universidade ela tem gente né, de 
todo lado você vê gente de todo lado para estudar como hoje né, o processo 
de formação dos jovens Universitários [E4]. 

A participação de todos aqueles que assumirão alguma parcela de 
responsabilidade na execução do plano é fundamental, pois o plano só se 
completa na ação; e o saber de quem executa é, em muitos aspectos, 
insubstituível. Por outro lado, a elaboração e a gestão participativa tornam o 
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plano expressão de um compromisso coletivo da organização. A participação 
é uma condição fundamental para que o plano sirva de instrumento de 
orientação coletiva de uma organização, em vez de se resumir a um 
documento burocrático que morre nas gavetas até ser resgatado em momentos 
de avaliação anual (ou às vezes nem mesmo isso) (Plano de Gestão 2008-2012 
p. 9). 

 

Os entrevistados apontaram diferentes considerações a respeito do controle e avaliação 

do planejamento da UFSJ. A UFSJ realizava reuniões de controle e avaliação do Plano de 

Gestão que foram se distanciando. Inicialmente eram duas por semana, como aponta E2, 

chegando a ser realizada apenas uma ao ano, como comenta E5, insuficientes para a avaliação 

e correção das ações previstas. Em 2009 sequer foram realizadas reuniões de avaliação e 

controle, como descrito no Relatório de Gestão 2009. A equipe se perdeu nos controles devido 

à intensidade de sobreposição das demandas de expansão. Há duas visões do ciclo de controle 

e avaliação: uma que julga ter sido efetivo o ciclo de planejamento, segundo E2 e E5, outra que 

assume as deficiências do processo, que não se concretizou, conforme E3 e E6. Segundo eles, 

 [...] criamos uma comissão interna que éramos 4 pró-reitores. A gente tinha 
reuniões quase que 2 vezes por semana, que a gente pegava os problemas e as 
ações que a gente tinha que fazer para poder correr atrás para que as coisas 
funcionassem porque a gente tinha a restrição do volume de dinheiro [...] A 
gente fazia as reuniões no início trimestrais depois foram semestrais e aí foi 
ficando cansativo e aquela coisa né, as urgências do dia a dia tomava todo o 
tempo apesar de ter um bom planejamento [E2]. 

[...] Nós fazíamos as reuniões (de avaliação do Plano de Gestão), no começo 
as reuniões de avaliação eram semestrais, fazia com 6 meses e depois fazia no 
final do ano. Então a gente tinha esse acompanhamento do que foi planejado 
e executado, a gente planejou, a gente executou e fazia essa avaliação 
semestral e depois passou a ser anual. Então quanto esse plano foi sendo 
desenvolvido a gente acabou fazendo todo esse ciclo do planejamento [E5]. 

[...] Onde é que o planejamento se amarra com os controles, quais são os 
controles, quais são os níveis organizacionais e como é que vão ser efetivadas 
as questões das lideranças, dos estímulos?  Esse tempo não deu e aí a gente se 
perdeu nos controles [E3]. 

[...] Se você espelhar o que escreveu no planejamento com o que aconteceu eu 
acho que fizemos 50 por cento. Porque era para fazer 50 por cento, nós que 
colocamos no planejamento algo que não era pra ter posto [E3]. 

[...] Eu acho que triplicou o tamanho da universidade em 5 anos, que foi muito 
pouco tempo e aí muitos projetos em andamento, muita coisa acontecendo 
junto, demora um pouquinho para a gente conseguir fechar esse ciclo de 
controlar e avaliar [E6]. 

[...] eu acho que o planejamento era correr atrás dessas coisas, que isso aí 
passava por essa mediação política, isso aí deve ter sido no País todo, que cria 
demanda, você cria demanda para criar demanda. E aí a gente tem no 
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planejamento, um ciclo né, a gente fala que planeja se desenvolve depois você 
controla, ao tempo de plantar e tempo de colher né, quando você não tem 
tempo de colher, você está plantando, é difícil você verificar se foi feita 
adequadamente [E6]. 

[...] então você tem um contencioso dessa organização, aí você cria o REUNI 
1, aumenta as dificuldades, cadê o laboratório, cadê o prédio, cadê a 
contratação, aí você precisa de dinheiro para infraestrutura para construir um 
prédio, os tais pavilhões de aula, consegue né mas entra no REUNI 2, ou seja, 
você cresce para manter o crescimento que você mal realizou. É muito difícil 
avaliar hoje qual é o saldo disso [E6]. 

 

O PDI 2009 previa a avaliação anual do seu conteúdo pela Pró-reitoria de Planejamento 

e Desenvolvimento e divulgação dos resultados em relatório para toda a comunidade 

acadêmica, consolidando-se como instrumento de gestão e avaliação institucional, dinâmico e 

flexível, que possibilitasse reanálise de prioridades (FRANCISCO et al, 2012). Porém o 

Relatório de Gestão 2009 confirmou que a reunião de avaliação não foi realizada naquele ano. 

A avaliação (do PDI) será realizada no mês de dezembro de cada ano e os 
resultados deverão compor a Prestação de Contas. Por meio dela, o Plano será 
colocado à prova, a fim de verificar os acertos e erros, e modificá-lo, se 
necessário. A avaliação permanente permite perceber se as ações planejadas 
estão modificando a realidade problemática e alcançando os resultados 
propostos, sendo que estes devem garantir a materialização, na prática, do que 
se propõe a fazer (PDI 2009-2018, p. 166). 

[...] No que tange à avaliação do Plano de Gestão está prevista a realização de 
reuniões semestrais fora das dependências da Instituição, aplicando uma 
metodologia de avaliação denominada ciclo do PDCA, que significa verificar 
o quê foi planejado, o quê foi realizado, os pontos a evidenciar e a proposição 
para minimizar ou otimizar a realização da ação, visando o cumprimento da 
meta através da aferição dos indicadores para chegar ao alcance do objetivo. 
Porém, em 2009 finalizamos a elaboração do plano e não foram realizadas 
reuniões de avaliações. Estas estão previstas para abril/2010 (Relatório de 
Gestão 2009, p. 108) 

 

É possível encontrar no Relatório CPA 2012 a fragilidade da atuação da Ouvidoria e do 

processo de auto avaliação, que são formas de se diagnosticar e eliminar atividades obsoletas 

(DRUCKER, 2002).  

O processo de avaliação do PDI está estruturado e atua concomitantemente 
com o Plano de Gestão. Porém, observa-se a necessidade de se promover uma 
reestruturação do processo de avaliação, criando canais de comunicação com 
a comunidade interna e externa. Observa-se que a instituição adotou uma 
ouvidoria, informatizada onde qualquer cidadão pode apresentar críticas e 
sugestões. Porém, falta ainda promover uma correlação com essas 
informações e o processo avaliativo. O processo de auto avaliação previu a 
aplicação de questionários a todos os segmentos da comunidade interna, 
porém ocorreram atrasos no seu processamento, devido à falta de membros 
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para compor a CPA e também, ao acúmulo de trabalhos no NTINF (Núcleo 
de Informática) atual responsável pelo suporte aos trabalhos desta Comissão. 
(Relatório CPA 2012, p. 43-44) 

 

Os Relatórios de Gestão 2010, 2011 e 2012 apresentaram avanço gradativo no que se 

refere a estrutura de controles interno da UFSJ, ambiente de controle, avaliação de risco, 

procedimentos de controle, informação e comunicação e monitoramento. O Relatório 2012 

apresenta análise crítica quanto aos controles: 

Análise Crítica: entendemos que ainda precisamos atuar com frente de 
trabalho visando à melhoria dos atuais processos, sejam de controle, mapa de 
risco e comunicação. A instituição passa por um processo de reavaliação de 
seus fluxos e procedimentos em função do exponencial crescimento dos 
últimos quatro anos. Reconhecemos que apresentamos problemas na 
formalização em função deste crescimento. Precisamos atuar na integração de 
nosso banco de dados de forma a melhorar toda a informatização que nos 
permitirá corrigir tais problemas (Relatório de Gestão 2012, p. 61) 

 

Por fim, em termos da questão feita aos entrevistados sobre as carências e restrições 

enfrentadas pela UFSJ no período de expansão, foi mencionado carência de normas e 

procedimentos previamente estabelecidos, número de pessoal, tempo de planejamento e 

implementação, suporte ao funcionamento dos cursos e a falta de uma macro política pública 

de ensino direcionada: 

[...] Nossas ações eram todas de curto prazo, por mais que a gente já tinha feito 
um planejamento de 4 anos nós não tínhamos planejamento de 10 anos na casa 
e a gente também não tinha uma noção do impacto que isso daria. A gente não 
dimensionou isso e a gente não planejou isso. Era uma falha nossa [E2]. 

[...] A maior carência nossa foi o curto espaço de tempo para implementar a 
proposta. Havia gente disponível para trabalhar e tudo mais, que eu digo assim 
você pegar uma coisa e em 5, 6 anos quintuplicar ela não é fácil. Foi a pressão 
de tempo [E3]. 

[...] A UFSJ ela aproveitou muito bem do processo de expansionismo. [...] nós 
temos carência de equipamentos pra dar aula em laboratórios pobres e tal e o 
REUNI acertou um pouco isso [E4]. 

[...] A maior carência seria a estruturação de laboratórios porque criou o curso, 
vieram os professores, colocaram os alunos para assistir às aulas, mas a 
questão assim até hoje a gente vê que tem essa dificuldade em instrumentalizar 
os laboratórios. Então acho que foi a questão mesmo desse suporte para os 
cursos e a questão dos técnicos [E5].  

[...] A maior carência eu acho que fundamentalmente foi de pessoal, docentes 
e técnicos e isso é evidente até hoje [E6]. 

[...]  porque a preocupação era colocar curso, colocar professores né mas a 
parte administrativa ela pouco foi mencionada de como que ia seguir com esse 
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aumento né, com essa nova demanda que realmente aparecia em termos da 
parte administrativa mesmo né [E5]. 

 

Em complementação à metodologia de coleta de dados secundários proposta neste 

estudo de caso, a codificação temática dos PDIs apresentou que a maioria das diretrizes do 

REUNI encontram-se presentes nos documentos, ou seja, taxas de evasão, vagas de ingresso, 

elevação da qualidade, renovação pedagógica, aproveitamento de créditos, inclusão, assistência 

estudantil e articulação de graduação e pós-graduação foram abordados nos PDIs. As demais 

diretrizes foram abordadas em um ou outro PDI ou não foram abordadas. Para melhor 

esclarecimento, a organização de conteúdo interna dos PDIs obedeceu às premissas definidas 

pelo SINAES, porém as diretrizes do REUNI podem ser encontradas nos documentos 

buscando-se pelas palavras-chaves presentes na primeira coluna. 

Quadro 7 - Temática REUNI / PDI 

Diretriz I  PDI 2008 PDI 2009/2018 

Taxas de evasão Presente Presente 

Vagas ociosas  Ausente Ausente 

Vagas de ingresso  Presente Presente 

Diretriz II    

Diversificação  Ausente Ausente 

Elevação da qualidade Presente Presente 

Itinerários formativos Ausente Ausente 

Diretriz III    

Renovação pedagógica Presente Presente 

Diretriz IV PDI 2008 PDI 2009/2018 

Mobilidade estudantil Ausente Presente 

Aproveitamento de 
créditos  

Presente Presente 

Circulação de estudantes  Ausente Ausente 

Diretriz V    

Inclusão  Presente Presente 

Assistência estudantil  Presente Presente 
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Diretriz VI   

Articulação graduação e 
pós-graduação 

Presente Presente 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Considerando-se que foi aprovado o primeiro PDI em 2008 e posteriormente revisado 

em 2009 devido à expansão acelerada, a pesquisa revelou que durante o processo de 

planejamento da UFSJ de 2007 a 2012 buscou-se atender às normas estabelecidas para a 

educação superior e aproveitar ao máximo a oportunidade de expansão oferecida pelo programa 

REUNI. Apesar de elaborado por um comitê de gestores, a UFSJ buscou convidar as 

comunidades interna e externa para participarem da elaboração do Plano; apresentaram-se os 

objetivos estratégicos que valeriam por 10 anos, buscou-se priorizar os cursos de graduação de 

forma a garantir a qualidade de ensino, além de apresentar os demais programas de ensino e 

extensão; buscou-se fomentar a inovação tecnológica incluindo ambiente didático virtual, 

incluindo a modalidade EAD de ensino; buscou-se estabelecer as ações e os prazos, bem como 

divulgar os relatórios de resultados e autoavaliação; buscou-se consolidar a CPA para avaliação 

e registro das atividades anuais realizadas; buscou-se tratar de política de atendimento aos 

discentes, amparar alunos economicamente vulneráveis com bolsas de estudo e projetar 

investimentos em infraestrutura em todos os campi, dentre vários outros itens. 

Entretanto, à luz do planejamento universitário pode-se dizer que a UFSJ foi sucinta em 

termos de utilização de ferramentas estratégicas, especialmente quanto ao monitoramento, 

controle e avaliação. Esse é seu ponto crítico de melhoria, especialmente a aplicação da forma 

democrático-participativa que representa as instituições públicas, uma vez que a sociedade é o 

seu cliente (CARVALHO, R. F., 2011; BODINI, 2004). Não foi possível verificar a 

continuidade ou retroalimentação das ações nos documentos avaliados. À luz das políticas 

educacionais pode-se dizer que o REUNI demonstrou a capacidade do Estado em investir no 

ensino superior público e gratuito. Porém, o aspecto político se sobrepôs à racionalidade. Ele 

se fez presente mais do que no sentido regular de normatização e condições de investimento do 

dinheiro, mas no condicionamento de recebimento de recursos orçamentários à realização de 

tratos políticos. Nesse sentido, confirma os apontamentos teóricos sobre a falta de apoio do 

Governo para expansão de qualidade e disputa por projetos políticos (MANCEBO e 

MARTINS, 2015; ARRUDA, 2011). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo de caso teve como objetivo analisar a implementação do REUNI na UFSJ e 

apontar os mecanismos usados para solucionar as principais questões de expansão. Foi 

evidenciado que a UFSJ iniciou seu processo de expansão de cursos antes mesmo do programa 

EXPANDIR, e por este Programa obteve seus campi fora da cidade sede sob influência política 

de deputados e prefeitos. O REUNI não foi planejado e a expansão aconteceu não de forma 

gradual, mas como uma avalanche de possibilidades que foram aproveitadas. Veio ao encontro 

dessas oportunidades o perfil empreendedor do reitor à frente da universidade em 2007, que 

pretendia incluir novos cursos de graduação e consolidar outros desmembrados. A equipe de 

gestores de 2007 a 2012 organizou a universidade com a metodologia do Planejamento 

Estratégico Situacional, que foi descrita no Plano de Gestão 2008 e posteriormente nos 

relatórios de gestão, adequada para as instituições públicas (IIDA, 1993). 

Quanto aos objetivos específicos eles incluíram analisar o PDI da UFSJ à luz das 

diretrizes instituídas pelo REUNI, analisar a evolução da expansão entre 2007 e 2012 em termos 

de planejamento de ações e identificar as estratégias de consolidação da expansão. Dentre os 

documentos de gestão, o PDI apresentou conteúdo condizente com a maior parte das diretrizes 

do REUNI em sua versão 2009 e nos demais documentos foi possível perceber a importância 

atribuída ao planejamento, que buscou apresentar a evolução anual dos resultados das Pró-

reitorias. Os governos Lula proporcionaram políticas públicas de educação que financiaram a 

expansão das universidades, entretanto não houve tempo hábil suficiente para elaboração de 

uma estratégia de consolidação da expansão. Nesse sentido pode-se identificar a falta de 

mecanismo de controle, o conflito de capacidade e prioridade entre o trabalho estratégico e 

operacional e a inexistência de base de dados estratégicos, que são motivos sistêmicos 

apontados por Ansoff e McDonnell (1993) pelos quais o planejamento pode não funcionar. 

As entrevistas representaram uma boa oportunidade aos gestores participantes para 

lembrarem fatos e sentimentos que permearam a equipe naquela época. Ficou evidenciada a 

intensidade do momento de expansão e as carências enfrentadas pela UFSJ, que podem ser 

consideradas pontos fracos a serem tratados: tempo para planejamento, número de servidores 

docentes e técnicos e suporte aos cursos; porém, mais do que isso foi evidenciada a carência de 

uma política pública de educação superior nacional que norteie a longo prazo a direção dos 

esforços que as universidades devam realizar de forma a aprimorar juntamente com o Governo 

Federal a disseminação e qualidade de ensino superior público no país. De fato, seria ideal uma 
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política de Estado e não de governos, para que fosse possível a continuidade das ações de 

gestão. 

E toda essa complexa situação leva a crer que poderia ter vindo do PARU em 1983 ou 

CNRES de 1985 uma política macro educacional que preconizasse os conceitos de 

desenvolvimento, democratização, acesso, eficiência de ensino e avaliação de qualidade, 

considerando a gestão e o processo de construção de conhecimento científico. Como apontou 

Hora (2013), as propostas do Provão, SINAES e o próprio IGC, de cunho quantitativo, 

ensejaram um controle fiscalizador, ao invés de promoverem a reflexão orientada para a 

expansão e isso atrapalhou o desenvolvimento do complexo cenário educacional brasileiro, 

prejudicando a constituição, o posicionamento e até mesmo as estratégias de diversas 

instituições. 

Entretanto, os entrevistados consideram que, enquanto política pública assistencialista, 

o resultado do programa REUNI foi alcançado, porém não se pode deixar de considerar o cunho 

político eleitoreiro dos programas públicos, inclusive do governo assistencialista e do programa 

REUNI. A expansão das UFs demonstrou a médio e longo prazos a fragilidade dos recursos de 

investimento educacional por parte do Governo Federal, que pode comprometer o 

funcionamento das universidades federais. 

O estudo revelou a necessidade de um ciclo anual de planejamento com foco em controle 

e avaliação de forma a resgatar os problemas e dificuldades que a UFSJ venha a ainda enfrentar 

como consequência da expansão, a fim de se manter no propósito de ensino de qualidade em 

todas as suas perspectivas ensino, pesquisa e extensão. As mudanças nas políticas públicas 

continuarão a existir de acordo com cada governo, portanto recomenda-se que haja 

planejamento participativo voltado para as ações que priorizem a qualidade do ensino público 

e gratuito de forma a enfatizar e até mesmo justificar o papel da universidade pública no 

desenvolvimento da sociedade. 

Um plano universitário científico e racional pode promover o rápido desenvolvimento 

da universidade, de acordo com Zhang (2014). Em 2008 foi utilizada a metodologia PES de 

Carlos Matus e desde 2017 a Pró-reitoria de Planejamento da UFSJ organiza e realiza a gestão 

dos processos de planejamento, construídos de forma participativa pelas unidades da 

Instituição. Há um esforço de aprimoramento anual dos trabalhos de planejamento, 

especialmente por meio do Núcleo de Planejamento, para que haja a incorporação da gestão 

estratégica na rotina da UFSJ. O mapa estratégico permite visualizar todas as ferramentas de 
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gestão que podem ser utilizadas em conjunto, de forma a se manter o foco nas ações priorizadas 

e principalmente no controle e avaliação, deficientes na UFSJ (MINTZBERG, 2006; QUINN, 

2006; HAN e ZHONG, 2015; FORPDI, 2017).  

Levando-se em conta as experiências ocorridas nas três formas de administrar do Estado 

(MATIAS-PEREIRA, 2013), pode-se considerar, por conseguinte, que em uma administração 

participativa há representação democrática e maior assertividade na tomada de decisões, pois 

as partes interessadas estarão participando dos debates e monitorando a realização das ações. 

Outro ponto importante é que o incentivo à participação de servidores públicos para contribuir 

com debates, estabelecimentos de metas e realização das ações servem de estímulo ao 

aprimoramento da capacitação para o trabalho. 

A perspectiva regulatório-emancipatória de natureza democrático-participativa exposta 

por Carvalho, R. F. (2011) concilia planejamento e participação, portanto racionalidade e 

participação. As relações políticas são presentes e devem ser consideradas em programas de 

planejamento que permitam a identificação dos interesses individuais com os interesses 

institucionais, sob uma perspectiva democrática de gestão. Muito avanço foi obtido com a 

competência do corpo técnico e diretores da UFSJ. Assim, a UFSJ deve utilizar de sua 

capacidade estratégica proativa (THOENIG e PARADEISE, 2016) presente em seus 

colaboradores para estimular o planejamento institucional participativo. 

A mencionada capacidade dos colaboradores já permitiu avanços na forma de se fazer 

o planejamento participativo da UFSJ. Em 2017 a Pró-reitoria de Planejamento e 

Desenvolvimento, com o auxílio do Núcleo de Planejamento, instituiu o Planejamento 

Estratégico Setorial (PES). O PES estabeleceu que deveriam ser revisadas a missão, visão, 

valores e objetivos da UFSJ da forma bottom-up, ou seja, as unidades administrativas definiram 

suas próprias diretrizes e estas serviram de base para a definição das diretrizes da UFSJ. Desta 

forma foi possível alinhar objetivos, metas e ações de cada unidade com eixos macro de gestão 

da Instituição, contando com a participação direta dos servidores das unidades administrativas. 

Um cronograma anual de gestão foi definido para que cada setor administrativo da universidade 

elaborasse, executasse e revisasse suas ações. Em 2018 foi adicionada a gestão de riscos, que 

permitiu que cada unidade visualize pontos de atenção que deveriam ser tratados de acordo com 

sua gravidade, ou ainda, o risco aceitável definido pela unidade. Os resultados apurados 

parcialmente no mês de julho e totalmente no mês de dezembro permitiram mensurar os índices 

de efetividade e de insuficiência das ações propostas. Estes objetivos setoriais estão alinhados 

com os eixos de gestão macro, contribuindo, assim, para o desenvolvimento da universidade. 
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Já a elaboração do PDI conta com a participação da esfera coletiva incluindo técnicos 

administrativos, o corpo docente e gestores divididos em grupos focais que tratam de cada um 

dos quesitos de gestão obrigatórios. A formalização regimental do Núcleo de Planejamento 

ocorreu em decorrência de ação prevista no PES da Pró-reitoria de Planejamento em 

consonância com o objetivo estratégico UFSJ de reorganizar as áreas físicas da Instituição. 

Desta forma temos que, a cada ano, há maior envolvimento dos servidores nas questões de 

planejamento de suas unidades. 

Importa registrar aqui que o presente estudo ficou limitado em alguns aspectos:  tempo 

para coleta de dados primários, falta de análise comparativa entre instituições públicas de ensino 

superior e análise sob a perspectiva do dirigente. Assim, recomenda-se que haja estudos 

posteriores que incluam os pontos de vista de técnicos-administrativos, docentes e discentes, 

uma comparação entre as oportunidades e dificuldades de expansão enfrentadas pelas demais 

universidades federais, incluindo análise de documentos de gestão dos setores operacionais, 

caso possível. Além disso, pode-se buscar resposta à intenção das políticas públicas 

educacionais: se o interesse eleitoreiro compete com o objetivo de mitigar as desigualdades 

sociais no Brasil.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Cronologia das legislações citadas no texto  

1931 Estatuto das Universidades Brasileiras. Lei Francisco Campos. Decreto-Lei nº 

19.851, de 11 de abril de 1931. Dispõe que o ensino superior no Brasil obedecerá, 

de preferência, ao sistema universitário, podendo ainda ser ministrado em institutos 

isolados, e que a organização técnica e administrativa das universidades é instituída 

no presente Decreto, regendo-se os institutos isolados pelos respectivos 

regulamentos, observados os dispositivos do seguinte Estatuto das Universidades 

Brasileiras. 

1932 Manifesto dos Pioneiros da Educação 

1948 Anteprojeto Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

1961 Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. (Revogada pela Lei nº 9.394, de 1996, exceto os artigos 6º a 9º) 

1966 Decreto-Lei nº 53, de 18 de novembro de 1966. Fixa princípios e normas de 

organização para as universidades federais e dá outras providências. 

1967 Decreto-Lei nº 252, de 28 de fevereiro de 1967. Estabelece normas complementares 

ao Decreto-Lei nº 53, de 18 de novembro de 1966, e dá outras providências. 

1968 Reforma Universitária. Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968. Fixa normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

média, e dá outras providências. (Revogada pela Lei nº 9.394, de 1996, com exceção 

do artigo 16, alterado pela Lei nº 9.192, de 1995). 

1971 Lei nº 5.692 de 11 de agosto de 1971. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 

2º graus, e dá outras providências. (Revogada pela Lei nº 9.394, de 20.12.1996). 

1983 PARU - Programa de Avaliação da Reforma Universitária 

1986 Lei nº 7.555, de 18 de dezembro de 1986. Autoriza o Poder Executivo a instituir a 

Fundação de Ensino Superior de São João Del Rei e dá outras providências. 

1988 Constituição da República Federativa do Brasil  
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1993 PAIUB - Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

1995 Lei 9.131, de 24 de novembro de 1995. Altera dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de 

dezembro de 1961, e dá outras providências. 

1996 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. LDB; Lei Darcy Ribeiro; Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional. Estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional. 

1999 Medida Provisória no 1.827, de 27 de maio de 1999. Dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras providências. 

(Reeditada pela Mpv nº 1.827-1, de 1999). 

2001 Decreto-Lei nº 3.860, de 9 de julho de 2001. Dispõe sobre a organização do ensino 

superior, a avaliação de cursos e instituições, e dá outras providências. (Revogado 

pelo Decreto nº 5.773, de 2006). 

2001 FIES. Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001. Dispõe sobre o Fundo de 

Financiamento ao estudante do Ensino Superior e dá outras providências. 

2001 PNE. Lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e 

dá outras providências. 

2002 Lei nº 10.425, de 19 de abril de 2002. Dispõe sobre a transformação da Fundação de 

Ensino Superior de São João del Rei em Fundação Universidade Federal de São 

João del Rei, e dá outras providências. 

2003 Programa de Expansão da Educação Superior Pública/EXPANDIR (2003-2006) 

2004 SINAES. Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. 

2005 PROUNI. Lei 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Institui o Programa Universidade 

para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades beneficentes de assistência 

social no ensino superior; altera a Lei no 10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras 

providências. 

2006 Decreto-Lei nº 5.773, de 9 de maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das funções 

de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 
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superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. (Revogado pelo 

Decreto nº 9.235, de 2017). 

2006 UAB. Decreto-Lei nº 5.800, de 8 de junho de 2006. Dispõe sobre o Sistema 

Universidade Aberta do Brasil - UAB. 

2007 REUNI. Decreto-Lei nº 6.096, de 24 de abril de 2007. Institui o Programa de Apoio 

a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI. 

2010 FIES. Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010. Altera a Lei no 10.260, de 12 de julho 

de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior - FIES (permite abatimento de saldo devedor do FIES aos profissionais do 

magistério público e médicos dos programas de saúde da família; utilização de 

débitos com o INSS como crédito do FIES pelas instituições de ensino; e dá outras 

providências). 

2012 PL 4372/2012. Cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação 

Superior - INSAES, e dá outras providências. 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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APÊNDICE B - Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Prezado participante, 

Você está sendo convidado(a) a participar desta pesquisa desenvolvida por Ana Alice 
Almeida Reis como parte do Programa de Mestrado Profissional em Administração Pública - 
PROFIAP, da Universidade Federal de São João del-Rei. 

A estratégia investigativa utilizada é de modalidade estudo de caso, possui como 
objetivo acadêmico central analisar a postura estratégica adotada pela UFSJ quando da 
expansão pelo REUNI e apontar as estratégias (mecanismos) usadas para solucionar seus 
principais problemas de implementação. A pesquisa será avaliada a partir das perspectivas de 
educação superior no Brasil e planejamento estratégico. 

Enquanto objetivo profissional busca-se a melhoria técnica no processo de 
planejamento, de forma a aprimorar os novos ciclos administrativos em termos de planejamento 
estratégico e mitigar o risco de que erros repetidos sejam cometidos. Haja vista se tratar de uma 
pesquisa do Mestrado Profissional em Administração Pública, podem ser propostas melhorias 
aplicáveis à UFSJ.  

Nesse sentido, a sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória, possuindo 
plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a 
qualquer momento. Você não será penalizado caso decida não participar. Contudo, sua 
contribuição é muito importante por ter exercido o cargo de direção (especificar) no período 
(especificar) na Universidade Federal de São João del-Rei. 

Por se tratar de uma pesquisa no âmbito das ciências sociais aplicadas não há exames 
clínicos ou procedimentos invasivos envolvidos na realização da pesquisa, limitando-se as 
perguntas aos quesitos profissionais de atuação no cargo, acerca de suas respectivas práticas 
gerenciais. 

A confidencialidade e a privacidade das informações prestadas serão garantidas, sendo 
toda a avaliação realizada de forma individual sem a presença de outras pessoas no local de 
entrevista. 

Posteriormente você poderá solicitar informações sobre sua participação e/ou sobre a 
pesquisa através do telefone ou e-mail explicitados neste documento. 

Neste projeto você será identificado pela letra “E” de “entrevistado” e um número 
sequencial natural (1,2,3...). A entrevista foi formulada de forma semiestruturada, na qual você 
poderá tecer comentários a respeito do assunto. A expectativa de duração é de aproximadamente 
1 hora. 

As entrevistas serão transcritas e armazenadas em arquivos digitais, assim como os 
resultados, mas somente terão acesso às mesmas a pesquisadora e seu orientador. Ao final da 
pesquisa, todo material será mantido em arquivo por pelo menos 5 anos. Os resultados gerais 
poderão ser divulgados em artigos científicos e na dissertação. Não haverá nenhum custo pela 
sua participação neste estudo.  

Por favor, sinta-se à vontade para fazer qualquer pergunta sobre este estudo. Se outras 
perguntas surgirem mais tarde, você poderá entrar em contato com a pesquisadora. 
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Contato com a pesquisadora responsável: Ana Alice Almeida Reis 

E-mail: anaalice250281@gmail.com     Telefone: (32) 9.9928.2283 

Declaro que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e 
concordo em participar. Declaro que este documento foi elaborado em duas vias, rubricadas em 
todas as suas páginas e assinadas, ao seu término, pelo convidado a participar da pesquisa, assim 
como pela pesquisadora responsável. 

 

São João del-Rei, ________ de _______________________ de _____. 

 

________________________________ _______________________________ 

Nome do Entrevistado                                     Assinatura do Entrevistado 

  

________________________________ _______________________________ 

Nome do Pesquisador                                                 Assinatura do Pesquisador 
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APÊNDICE C - Roteiro para entrevista semiestruturada 

Roteiro para entrevista semiestruturada 

Nome do entrevistado (a): _________________________________________________  

Cargo do entrevistado (a) no período de que trata a pesquisa: _______________________ 

Período de permanência no cargo: ___________________________________________ 

Data: _____/_____/________ 

 

Etapas da Entrevista   

- Apresentação do entrevistador  

- Apresentação dos objetivos geral e específicos do trabalho, que servirão para familiarizar o 
entrevistado sobre o conteúdo do assunto a ser tratado. Objetivo profissional de propor controle 
e avaliação, avaliação dos resultados desses dados primários para maior contribuição para a 
UFSJ. 

- Apresentação e assinatura do termo de consentimento 

- Entrevista 

- Finalização e agradecimento 

 

Direcionamento das Perguntas  

Módulo Política Educacional 

1. Em 2003 o Programa EXPANDIR caracterizou-se por ações que representaram o 
primeiro ciclo de expansão e interiorização das universidades federais. No ano de 2007 foi 
instituída a política pública de reestruturação e expansão destas universidades, o REUNI, pelo 
Decreto nº 6.096. O objetivo do REUNI foi “criar condições para a ampliação do acesso e 
permanência na educação superior, no nível de graduação, para o aumento da qualidade dos 
cursos e pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes nas 
universidades federais”. Como foi possível visualizar que estas oportunidades seriam aplicáveis 
à realidade da UFSJ? Qual era a expectativa da direção da UFSJ quanto à execução destes 
objetivos, com qualidade acadêmica, na instituição?  

2. O processo número 23122001362/2007-10 aborda o programa de adesão da UFSJ ao 
REUNI. Nas páginas 3 a 17 é apresentada ao Conselho Universitário - CONSU a proposta de 
adesão ao Programa. Como foi o envolvimento da equipe de elaboradores deste processo 
inicial? 

3. Carvalho, R. F., (2011) aponta que, no modelo neoliberal de educação, a partir dos anos 
90, houve a modernização econômica de reprodução do capital, com viés privatista, enquanto 
o modelo assistencialista, a partir do governo Lula, zelava pelo atendimento à demanda social. 
Na sua opinião, a política pública do REUNI foi efetiva em representar o modelo de educação 
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superior (assistencialista) ao qual se propôs? Qual é a sua opinião em relação a este modelo? 
Como a UFSJ planejou contribuir para abranger este papel de inclusão social? 

4. Na sua opinião, a UFSJ cumpriu sua função de expandir o acesso aos setores menos 
privilegiados da sociedade, ou seja, proporcionou que os candidatos de baixa renda chegassem 
à universidade, contribuindo para a democratização do acesso à educação superior? 

5. Arruda (2011) aponta que alguns grupos estudantis e sindicatos foram contra o REUNI 
por acreditarem que a política pública baseou-se em disputas políticas em detrimento do 
objetivo principal de ampliar o número de vagas. Qual é o seu ponto de vista em relação a esta 
afirmação? 

6. Qual é a sua percepção quanto ao combate de evasão e retenção dos alunos proposto 
pela política pública em questão? Você considera que a UFSJ obteve bons resultados nesse 
sentido?  

UFSJ EM NÚMEROS – número de alunos matriculados  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3790 4216 5723 7592 10268 10285 

 

7. Os autores Mancebo e Martins (2015) criticam que o número de professores e técnicos 
não aumentou na proporção suficiente para atender ao aumento dos alunos, bem como os 
recursos para a estruturação física. Você concorda com esta crítica? 

8. Qual foi a maior carência enfrentada pela UFSJ no período de expansão? Quais os 
principais problemas enfrentados e quais mecanismos foram utilizados para solução? 

9. De forma geral, qual é a sua opinião sobre as políticas públicas de valorização do ensino 
superior – PROUNI, FIES, EXPANDIR, REUNI - quanto a serem suficientes para a atender à 
demanda pela educação superior nacional?  

10. Como você analisa o resultado da adesão da UFSJ ao REUNI?  Gostaria de apontar 
algum item que poderia ter sido abordado de forma diferente? 

 

Módulo Planejamento Universitário 

1. O contexto de expansão proporcionado pelo REUNI incluiu aspectos de infraestrutura, 
acadêmico-curricular e recursos humanos. Nesse sentido, qual foi a metodologia de 
planejamento estabelecida pela UFSJ para gerir o contexto de expansão de 2007 em diante? 
Como foi planejada pela alta direção da UFSJ a adesão ao REUNI e colaboração dos 
servidores?  

2.       Como eram criados os documentos de gestão – PDI, planos de gestão, relatórios de gestão,  
relatórios da CPA e outros processos internos no sentido de atribuição de sua importância 
enquanto planejamento de gestão e participação representativa  de colaboradores na criação?  

3. Segundo Trigueiro apud Carvalho, R. F., (2011), a participação, a presença ativa de 
todos os interessados, representantes dos diferentes segmentos que constituem a comunidade 
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universitária, no processo de tomada de decisão, execução e avaliação de todas as atividades 
relacionadas com a definição dos objetivos, organização e funcionamento da vida universitária. 
Você considera que o processo foi participativo? Os participantes estavam aptos e disponíveis 
a contribuir? 

4. Os planos de ação apontam as ações a serem perseguidas pelos seus responsáveis, a 
partir de uma meta definida. Sob a visão do planejamento estratégico, como eram estabelecidas 
as prioridades de ação após adesão da UFSJ ao REUNI? Como era vista a necessidade de plano 
de ação a curto, médio e longo prazos que estabelecesse a direção das ações a serem realizadas 
para a expansão?  

5. Considerando que a UFSJ possui três campi fora de sede, como foi realizado o 
planejamento da expansão do CCO, CAP e CSL?  

6. Como você percebe a compatibilidade entre as mudanças previstas no momento de 
adesão da UFSJ ao REUNI com as mudanças realizadas?  

7. Considerando que a estimativa de recebimento de orçamento entre 2008 e 2012 seria de 
41 milhões e a UFSJ recebeu neste período, de capital, aproximadamente 350% a mais, ou seja, 
145 milhões, como era realizada a alocação de recursos de orçamento? Quais critérios foram 
considerados para as alocações? Como foi realizado o planejamento orçamentário dos anos 
compreendidos entre 2007 e 2012? 

8. Considerando que o ciclo de planejamento inclui planejar, desenvolver, controlar e auto 
avaliar, como você avalia estas fases no período de expansão da UFSJ? 

9. Gostaria de apontar algum outro item pertinente que não tenha sido levantado, contribuir 
com mais colocações, ideias ou apontamentos? 

 

Tempo de duração total: 

 

Áudios: 
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APÊNDICE D – Ementa de workshop 

EMENTA DO WORKSHOP 
 
TÍTULO: Planejamento Estratégico: estudo de caso UFSJ 
AUTORIA: Ana Alice A. Reis (Técnico Administrativo UFSJ) 
ÁREA TEMÁTICA: Planejamento Estratégico 

 
CARGA HORÁRIA 

 
2 horas 

 

Conteúdo: 
1 Breve introdução às políticas públicas de educação superior brasileiras 
2 Legislação 
3 Estudo de caso - considerações sobre a expansão UFSJ 
4 Conceituação do planejamento estratégico  
5 Construção do planejamento participativo 
6 Controle e avaliação dos resultados 
 
Objetivos: 
1 Expor o estudo de caso UFSJ quanto à expansão universitária 
2 Expor sobre a forma participativa de gestão universitária 
3 Estimular a reflexão sobre o planejamento estratégico, a gestão administrativa, o controle e 
avaliação dos resultados. 
 
Metodologia: 
Exposição dialogada a ser realizada em dia de workshop convocado pela PPLAN para exposição 
do Ciclo de Planejamento 2019/2020 a toda a UFSJ. 
 
Recursos utilizados: 
1 Data-show 
2 Computador 
3 Microfone 
 
Público-alvo:  
Corpo técnico-administrativo das Pró-reitorias e de campi fora de sede. 
 

 


