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APRESENTAÇÃO

Este opúsculo inicia um período inovador para aque-
les que compõem o Mestrado Profissional em Políticas 
Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC), pois 
trás a baila, de modo sistematizado, produções intelec-
tuais de egressos e docentes do mencionado curso de 
pós-graduação (stricto sensu). Estes textos são oriundos 
das mais relevantes atividades a caracterizar esse nível de 
formação, quais sejam: a pesquisa científica, focada em 
linhas de investigação bem delimitadas, e amparada nas 
atividades de ensino.

Trata-se de produto acadêmico forjado no labor 
constante e árduo, porém prazeroso, dos aprendizes de 
pesquisador, auxiliados pelos respectivos orientadores 
e co-orientadores. A partir de leituras selecionadas, que 
versam sobre o objeto de estudo enfocado, bem como 
do uso de procedimentos técnicos componentes de méto-
dos de pesquisa, os autores tratam de lançar luzes sobre 
cenários ainda opacos, ou imersos em sombras.

Como os faroleiros responsáveis pelo funcionamento 
do Farol do Mucuripe,1 que lançava potentes rajadas de 
luz em direção ao mar bravio, alertando, assim, aos capi-
tães das naus que por ele velejavam, acerca do perigo das 
rochas sorrateiras, existentes sob as águas do Atlântico, 

1 Em 17 de agosto de 1826 foi aprovado o plano para a construção do farol 
do Mucuripe, pelo então Imperador D. Pedro I. Sua conclusão se deu mais 
de 20 anos depois, mais precisamente em 17 de novembro de 1846. No 
entanto, o seu funcionamento somente veio a ocorrer em 29 de julho de 
1871, apesar de a sua inauguração somente ter sido efetivada em 29 de 
julho de 1872. O foco luminoso elevava-se a aproximadamente 33 metros, 
piscando a cada minuto, sendo visível a cerca de 24 quilômetros de distân-
cia de sua origem e ao nível do preamar. Para o adequado funcionamento, 
o Farol do Mucuripe contava com três faroleiros. Fonte: Portal da História do 
Ceará <http://www.ceara.pro.br>. Acesso em: 20 jan. 2012.
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assim também nossos autores tratam de iluminar algumas 
das mais importantes áreas do Ensino Superior, guiando, 
dessa forma, destemidos acadêmicos, pesquisadores e 
estudiosos das diversas temáticas abordadas.

Alguns dos nossos faroleiros aventuraram-se nos estu-
dos que abordam a atuação dos docentes do ensino supe-
rior, sob prismas distintos (o planejamento pedagógico, 
a didática, o relacionamento com os alunos e a forma de 
avaliá-los), destacando peculiaridades que os distinguem 
e que demarcam o bom fazer professoral. Outros retrata-
ram ações de interiorização da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), resgatando e registrando a relevância destas, 
através do estudo do Curso de Medicina do município 
de Sobral. Seguindo essa linha rumo ao interior, alguns 
outros adentraram a seara da expansão universitária, 
analisando, de modo criterioso, o que foi planejado e exe-
cutado pela UFC, de acordo com o programa de adesão 
ao Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades 
Federais (REUNI), apresentado ao Ministério da Educação 
(MEC), bem como as repercussões desta investida sobre a 
qualidade do ensino de graduação.

Outros estudiosos enveradaram pela temática da 
inclusão social da pessoa com deficiência, sobretudo no 
âmbito do Ensino Superior, analisando a base jurídica 
de uma proposta de cotas para ingresso deste aprendiz 
em Universidades Públicas, bem como sua adequação 
aos preceitos contidos na Carta Magna de 1988. Sob 
um prisma macro, isto é, institucional, a inclusão social 
foi abordada na lógica da Tecnologia Social (TS), cuja 
ênfase está na presença, em projetos de extensão, de 
quatro dimensões essenciais: a) conhecimento, ciência 
tecnologia e inovação; b) participação, cidadania, demo-
cracia; c) educação e d) relevância social. Assim sendo, 
desenvolveu-se estudo sobre os projetos de extensão da 
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UFC, utilizando-se da lógica da TS, de modo a se avaliar 
a presença dos princípios demarcatórios dessa noção de 
responsabilidade social.

Em vertentes diferenciadas, houve quem abordasse 
a contribuição das Ouvidorias de Hospitais Federais de 
Ensino Superior para a Gestão Hospitalar, realçando o 
seu papel de promotoras de ações de controle social das 
Políticas Públicas de Saúde e Educação. Alguns pesquisa-
dores analisaram a adequação das ações de controle 
interno voltadas ao Programa de Saúde Suplementar do 
Servidor (tais como: segurança das operações, alcance 
dos objetivos e honra dos princípios norteadores), que 
são implementadas pela Superintendência de Recursos 
Humanos da Universidade Federal do Ceará (SRH/UFC).

A temática da qualidade das Instituições Federais de 
Ensino Superior (IFES) foi abordada por um substantivo 
grupo de pesquisadores. Assim, a avaliação de desempe-
nho das IFES, com base em indicadores de custos, foi 
assunto escolhido por um par de estudiosos para ser “dis-
secado” de maneira científica. Sob esta ótica, o uso destes 
indicadores favorece a ocorrência de melhorias nos ser-
viços prestados e propicia o atendimento às exigências 
de transparência das ações dos gestores do patrimônio 
público. Outros pesquisadores analisaram novos procedi-
mentos de avaliação e de gestão, criados pelo Governo 
Federal (GESPÚBLICA e SINAES), destacando suas pecu-
liaridas e distinções, mas identificando pontos de con-
gruência, e dando relevo a sua utilidade para os gestores 
de IFES. Com o objetivo de avaliar o nível de efetividade 
social da política educacional e, portanto, a eficácia da 
formação dos alunos, dois pesquisadores investigaram o 
grau de inserção e de permanência no mercado de traba-
lho, dentre os egressos de um curso de graduação de viés 
tecnológico.
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Como decorrência de uma sociedade que se vê afe-
tada pelas rápidas e contundentes transformações polí-
ticas, econômicas e tecnológicas, alguns pesquisadores 
adentraram o mundo da cultura organizacional, buscando 
esclarecer a melhor forma de se administrar valores orga-
nizacionais, elementos constituvos da cultura de uma IES. 
Para tal, efetivaram estudos sobre a gestão estratégica, 
enquanto motor impulsionador do autoconhecimento e 
de mudanças institucionais. Outros estudiosos debruça-
ram-se sobre as exigências legais e institucionais do coor-
denador de curso de graduação, realçando a importância 
em se definir o perfil e a função desse profissional. Para 
tal, desenvolveram pesquisa buscando definir um método 
de gestão estratégica, com vistas à obtenção de resultados 
eficientes e eficazes por parte do coordenador de curso.

Estas foram, portanto, as temáticas abordadas pelos 
pesquisadores, todas ambientadas no cenário da Educa-
ção Superior. Como se vê, nossos faroleiros, verdadeiros 
e valorosos guias dos audaciosos e bravios navegantes, 
continuam a exercer, assim, sua nobre missão. Navegue-
mos, portanto, bravos pesquisadores, guiados e ilumina-
dos pelo espírito de João Rodrigues de Freitas, primeiro 
faroleiro do Farol do Mucuripe. Honremos, assim, a tra-
dição dos nossos antepassados lusitanos, expressa nos 
versos do poeta português Fernando Pessoa: navegar é 
preciso.

Fortaleza, 4 de janeiro de 2012.

Wagner Bandeira Andriola
Coordenador do POLEDUC
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AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS DOCENTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
SUPERIOR (IES): O CASO DAS FACULDADES CEARENSES (FAC)

Cristiany Gomes Andriola

Maria do Socorro de Sousa Rodrigues

Wagner Bandeira Andriola

Introdução

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Supe-
rior (SINAES), criado pela Lei No 10.861 de 14 de abril 
de 2004 e posteriormente regulamentado pela Portaria 
Ministerial No 2.051 de nove de julho de 2004, tem como 
principal objetivo valorar as instituições de educação 
superior (IES), para, desse modo, fazer inferências acerca 
do mérito e da excelência do próprio sistema de educação 
superior brasileiro.

Trata-se de uma sistemática que busca aliar avalia-
ção e regulação, considerando que, a partir da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB No  9.394, 
de 20 de dezembro de 1996), se verificou um exacerbado 
crescimento do sistema de educação superior, sem, no 
entanto, haver a garantia de as novas instituições edu-
cacionais estarem mantendo a esperada excelência do 
ensino. Verificar o mérito e a excelência dessas IES é 
tarefa da avaliação, sendo o papel da regulação propor 
critérios favorecedores do alcance dessas duas condi-
ções, as quais resumem o ideal das referidas instituições 
educacionais.

Nesse âmbito, o SINAES adota três macroprocedimen-
tos, todos focados na valoração do mérito e da excelência 
das IES, condições preestabecidas pelo sistema de educa-
ção superior brasileiro, discriminadas a seguir:
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I- Avaliação institucional: Tem como objetivo pri-
mordial identificar o perfil e o significado da atuação da 
IES, abrangendo suas atividades, cursos, programas, 
projetos e setores, a partir de das diferentes dimensões 
institucionais. Para alcançar o objetivo supra-referido, a 
avaliação institucional será desenvolvida em dois momen-
tos distintos, mas complementários entre si. O primeiro 
deles, denominado autoavaliação institucional ou ava-
liação interna, envolve indivíduos pertencentes à própria 
comunidade interna da IES; o segundo, rotulado de ava-
liação externa terá como sujeitos da pesquisa agentes 
externos à IES. As duas sistemáticas visam, complemeta-
riamente, produzir novos conhecimentos acerca de uma 
mesma realidade institucional.

II- Avaliação das condições dos cursos de gradua-
ção: Trata-se de um instrumento cujo objetivo principal 
é identificar as condições de ensino oferecidas aos estu-
dantes universitários, em especial as relativas ao perfil do 
corpo docente, instalações físicas e organização didático-
-pedagógica do curso.

III- Exame nacional de desempenho dos estu-
dantes (ENADE): Procedimento avaliativo que tem como 
objetivo central aferir o desempenho dos estudantes 
universitários em relação aos conteúdos programáticos 
previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso 
de graduação, suas habilidades para ajustamento às exi-
gências decorrentes da evolução do conhecimento, bem 
como suas competências para compreender temas exte-
riores ao âmbito específico da profissão e ligados à reali-
dade brasileira e mundial.

Dimensões Institucionais a Serem Avaliadas

Conforme já se mencionou, a Lei No 10.861 de 14 
de abril de 2004, que criou o SINAES, estabeleceu dez 
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aspectos mínimos, rotulados de dimensões institucionais, 
a serm observadas quando da realização do processo de 
autoavaliação. São elas:

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucio-
nal: Abrange as informações acerca (i) das finalidades, 
objetivos e compromissos da IES, (ii) das práticas pedagó-
gicas e administrativas, (iii) do plano de desenvolvimento 
institucional (PDI) e do projeto pedagógico institucional 
(PPI), sobretudo no que concerne às atividades de ensino, 
pesquisa, extensão, gestão acadêmica, gestão e avaliação 
institucional.

II. A política institucional voltada ao ensino, à pós-gra-
duação, à pesquisa e à extensão: Compreende a análise 
da (i) a concepção de currículo e da organização didático-
-pedagógica de acordo com os fins da instituição, das dire-
trizes curriculares e da inovação da área; (ii) das práticas 
pedagógicas, considerando a relação entre a transmissão 
de informações e utilização de processos participativos de 
construção do conhecimento; (iii) da pertinência dos cur-
rículos (concepção e prática), tendo em vista os objetivos 
institucionais, as demandas sociais (científicas, econômi-
cas, culturais, etc.) e as necessidades individuais; (iv) das 
práticas institucionais focadas na melhoria do ensino, na 
formação docente, no apoio ao estudante, na interdis-
ciplinaridade, nas inovações didático-pedagógicas e no 
uso das novas tecnologias no ensino. Além disso, essa 
dimensão atém- se à identificação da relevância social e 
científica da pesquisa em relação aos objetivos institucio-
nais, das práticas institucionais voltadas à formação de 
pesquisadores, da articulação da pesquisa científica com 
as demais atividades acadêmicas, dos principais indica-
dores quantitativos relacionados à publicação científica, 
da concepção de extensão universitária e de intervenção 
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social, bem como da articulação de ambas com as ativida-
des de ensino e da pesquisa e do grau de participação dos 
estudantes nas ações de extensão e de intervenção social. 
Inclui-se ainda nesta dimensão a valoração do impacto da 
extensão na formação dos discentes partícipes dessas ati-
vidades e a apresentação dos dados e indicadores quanti-
tativos das atividades e dos projetos de extensão.

III. A responsabilidade social da instituição: Esta 
dimensão prevê a verificação da contribuição regional da 
IES, no que tange à inclusão social, ao desenvolvimento 
econômico e social, à defesa do meio ambiente, ao incen-
tivo da memória cultural e da produção artística e à defesa 
do patrimônio histórico e cultural.

IV. A comunicação com a sociedade: Tem como propó-
sito identificar (i) as estratégias, os recursos e a qualidade 
da comunicação interna e externa da IES, (ii) a imagem 
pública da IES nos meios de comunicação social.

V. A política institucional de gestão de pessoal: Propõe 
a análise dos aspectos relacionados às políticas internas 
destinadas aos recursos humanos, a apresentação dos 
dados referentes aos recursos humanos da IES e a iden-
tificação das ações institucionais focads no aperfeiçoa-
mento dos recursos humanos.

VI. A organização e a gestão da instituição: Esta 
dimensão abrange a análise da gestão da IES, especial-
mente no que tange ao funcionamento da instituição e 
à representatividade dos colegiados, indo até a partici-
pação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios e a identificação dos procedimentos 
atinentes à gestão de informações institucionais.

VII. A adequação da infraestrutura física à missão da 
instituição: Nesta dimensão, a análise recai sobre as con-
dições da infraestrutura física da IES e dos equipamentos 
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das bibliotecas, com foco no apoio dispensado às ativida-
des de ensino e de investigação científica, sendo também 
objeto de avaliação as ações institucionais de combate ao 
desperdício e o nível de atuação de alguns dos principais 
órgãos de apoio à gestão.

VIII. O planejamento e a avaliação institucional: Tem 
como propósito tornar possível identificar a adequação e 
a efetividade (i) do planejamento geral da instituição e sua 
relação com o projeto pedagógico institucional (PPI), (ii) 
dos procedimentos de avaliação e de acompanhamento 
do planejamento institucional.

IX. A política interna de atendimento aos estudan-
tes universitários: Dimensão que engloba a análise dos 
aspectos relacionados ao atendimento aos discentes e 
aos egressos dos cursos de graduação da IES; a identi-
ficação das ações internas propostas para atendimento 
aos dois segmentos citados; a apresentação de todos os 
dados atinentes á evasão discente na graduação; o mape-
amento das ações internas de combate à evasão discente; 
a apresentação dos dados concernentes à participação 
estudantil em atividades acadêmicas, bem como do perfil 
dos candidatos aos cursos de graduação da IES.

X. A sustentabilidade financeira institucional: Esta 
dimensão atém-se à análise da sustentabilidade finan-
ceira da IES, especialmente no que tange ao uso dos 
recursos em programas de ensino, investigação científica 
e extensão.

Nas 10 dimensões institucionais estabelecidas pelo 
SINAES, foi possível observar menção a práticas pedagógi-
cas, tendo como referência a relação entre a transmissão 
de informações e a utilização de processos participativos 
de construção do conhecimento, as práticas institucionais 
focadas na melhoria do ensino, a formação docente, a 
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interdisciplinaridade, as inovações didático-pedagógicas 
e o uso das novas tecnologias no ensino. 

Desse modo, faz-se mister ressaltar que o corpo 
docente de uma IES materializa a principal fonte do 
conhecimento acadêmico (ALMEIDA, 2001), razão por 
que a qualidade do ensino é afetada, basicamente, pelas 
ações pedagógicas que norteiam os processos de ensino 
e aprendizagem. Pelo que se aduziu e de acordo com 
Bem (2004), os alunos representam a principal fonte de 
informação sobre a efetividade do professor. Assim, a 
participação deles na avaliação da prática pedagógica dos 
professores em sala de aula passa a ter importância pri-
mordial, tanto para o aprimoramento dos recursos didáti-
cos empregados quanto para a melhoria da qualidade do 
ensino ministrado nas IESs. 

Ademais, vale destacar que, conforme o Documento 
do INEP/MEC, intitulado Conceito Preliminar de Cursos de 
Graduação1, a variável corpo docente é largamente rele-
vante para a compreensão da qualidade educacional de 
um curso de graduação. Para finalizar, convém detalhar 
os aspectos a ser considerados na avaliação do docente 
universitário, o que se fará a seguir.

Relevância do Corpo Docente dos Cursos de Graduação

A compreensão da qualidade educacional de um 
curso de graduação pressupõe que se analise o seu corpo 
docente a partir dos quesitos titulação e regime de traba-
lho. Esses dois aspectos representam 62,7% da variável 
insumos, que tem peso 0,3 na composição do conceito 
preliminar do curso de graduação.

1 Disponível em http://www.inep.gov.br/download/enade/2007/CONCEITO_
PRELIMINAR_Educacao_Superior.pdf. Acesso em 02/09/2008.
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Avaliação do Professor pelos Alunos

O tema da avaliação educacional despertou o inte-
resse de educadores e pesquisadores a partir dos anos 
40 do século XX, com os estudos de Ralph Tyler, resu-
midos em seu artigo General Statement on Evaluation 
(Declaração Geral sobre Avaliação, 1942), em que cor-
relaciona a avaliação com os objetivos de um programa 
educacional. Com efeito, o final da década de 1960 foi rico 
na produção acadêmica de estudos sobre avaliação. Lee 
Cronbach (1963), Michael Scriven (1967), Robert Stake 
(1967), Daniel Stufflebeam (1971), dentre outros, criaram 
modelos teóricos que obtiveram considerável êxito, dada 
a influência que exerceram sobre uma imensa gama de 
avaliadores. A lógica da avaliação desses autores funda-
menta-se na mensuração de valores respeitantes a itens 
de natureza material e outros de caráter essencialmente 
acadêmico, considerando, para tanto, o apecto qualitativo 
ou o quantitativo.

Nesse contexto, a avaliação da qualidade do ensino 
é um tema que, além de representar uma preocupação 
quase universalmente presente nos debates focados no 
tema educação, revela uma unanimidade: sua operacio-
nalização é considerada tarefa de elevada complexidade 
(PASQUALI, 1984). Apesar disso, em se tratando de ensino 
superior, e, em particular, da avaliação do professor pelo 
aluno, cerca de 80 anos de pesquisa nos forneceram rica e 
volumosa literatura, predominantemente de origem norte-
-americana (ALEAMONI, 1999; CASHIN, 1995). A análise 
crítica presente nessa literatura nos permite considerar a 
avaliação do professor pelo aluno uma atividade que deve 
ser bem planejada, construída e administrada, porquanto 
se reveste de grande importância quando se tem o propó-
sito de elevar a qualidade do ensino (SCRIVEN, 1995).
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No entanto, apesar de a avaliação docente ser con-
siderada relevante para o planejamento pedagógico de 
ações corretivas, convém considerar com a devida cla-
reza, dois pontos importantes: as dimensões do trabalho 
docente que devem ser objeto da avaliação e o modo 
como podem ser avaliadas.

Caracterização do Trabalho Docente

Alcançar a posição de docente do ensino superior 
é consequência de um processo construído ao longo 
do exercício profissional, porquanto a formação para a 
docência se restringe às disciplinas específicas, cursadas 
na graduação. Confirmando essa premissa, Berbel (2008, 
p.543) afirma que 

o modelo de professores que tivemos ao longo da vida 
escolar, em grande parte das vezes, é mais decisivo 
para nossas posturas atuais do que toda a teoria que 
possamos ter estudado a respeito da educação e de 
ser professor.

A sociedade de hoje exige, cada vez mais, a demons-
tração do valor do trabalho dos docentes do ensino supe-
rior, embora exista a convicção generalizada de que a 
qualidade das atividades profissionais raras vezes é global-
mente avaliada. Além disso, está cada vez mais evidente 
que, atualmente, o ensino ministrado nas instituições de 
ensino superior tem recebido menos atenção do que a 
investigação científica. Na verdade, desponta como inadiá-
vel que os professores e as IES posicionem-se quanto aos 
critérios a ser considerados na apreciação da qualidade do 
ensino e do grau de eficácia das práticas docentes.

Paradoxalmente, embora os docentes ocupem a 
maior parte do seu tempo em atividades de ensino, tanto 
nos cursos de graduação quanto nos de pós-graduação, 
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tem sido mais fácil documentar as atividades desenvolvi-
das no campo da investigação científica do que as que se 
relacionam ao ensino. Apesar de os docentes atribuírem 
mais credibilidade à avaliação das suas ações voltadas à 
investigação científica que ao seu desempenho em sala 
de aula, já há por parte deles certa preocupação com 
essa parcialidade exagerada. Boyer (1990), referindo-se 
ao assunto afirma que, atualmente, é reconhecido por 
muitos docentes não ser desejável que apenas as ativida-
des de investigação e as publicações sejam consideradas 
como critérios avaliativos fundamentais para a sua pro-
moção, há outras obrigações educacionais que requerem 
igual atenção, caso do ensino propriamente dito.

No relatório para a Carnegie Comission, Boyer (1990) 
identificou o excessivo peso da recompensa pela excelên-
cia da investigação como um dos maiores obstáculos à 
elevação da qualidade no ensino, ao tempo em que propôs 
um reexame dos parâmetros de avaliação do trabalho dos 
docentes do ensino superior, prática que, mesmo tendo 
uma longa história, continua sendo controversa. Em 
pauta está a definição não só das dimensões do trabalho 
do docente a ser avaliadas mas também os objetivos da 
avaliação, o modo de avaliar cada uma das dimensões, 
quem deve ser avaliado, quando isso deve ocorrer e ainda 
como utilizar os resultados da avaliação.

Apesar da enorme diversidade de trabalhos escritos 
sobre a definição e classificação do trabalho dos docen-
tes do ensino superior (ver, por exemplo, BOYER, 1990; 
BOWEN e SCHUSTER, 1986; RHODES, 1990), Braskamp 
e Ory (1994) optaram por uma classificação pragmática, 
considerando quatro categorias de atividades resultantes 
da ação docente: o ensino propriamente dito, a investiga-
ção científica e a atividade criativa, a prática e o serviço 
profissional, a cidadania e a participação cívica.
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Braskamp e Ory (1994) consideraram que o ensino é 
uma ação que se operacionaliza por meio de atividades 
diversas, razão por que o trabalho do professor não se 
restringe ao espaço da sala de aula, como se discrimina 
a seguir:

I. acompanhamento dos alunos em cursos, labora-
tórios, clínicas, estúdios, workshops e seminários;

II. gestão dos cursos (planejamento das aprendiza-
gens e das experiências, classificação e registro de 
resultados);

III. supervisão e orientação de alunos em atividades 
de laboratórios, de trabalho de campo e de estudo 
individual e em trabalhos de teses e dissertações; 
aconselhamento de estudantes sobre temas como 
carreira, curso e pessoal docente; 

IV. preparação de instrumentos didático-pedagógicos, 
incluindo a revisão e a reorganização dos currícu-
los e dos cursos, dos materiais de ensino, manuais 
e softwares; gestão e desenvolvimento dos cursos, 
considerando suas diferentes versões, por exem-
plo, os realizados por correspondência ou fora do 
país, e ainda dos programas de computação;

V. promoção do aprimoramento profissional do 
docente, o que inclui a troca de experiências com 
os colegas, a realização de pesquisa sobre o tema 
ensino/ aprendizagem, a participação em cursos 
de aprimoramento profissional.

 No Reino Unido, Elton e Parlington (1991), realizando 
estudos sobre o ensino, chegaram a um conjunto de cri-
térios a ser considerados num esquema geral votado à 
caracterização do perfil do docente do ensino superior. 
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Esses critérios foram sendo trabalhados e transformados, 
até que passaram a compor uma lista de quinze categorias, 
dez relativas ao ensino na instituição e cinco referentes a 
ações desenvolvidas externamente. Os critérios relativos 
ao ensino na instituição foram assim agregados: prepa-
ração para o ensino; qualidade do ato de ensinar; volume 
do ensino; inovação; comunicação geral com os alunos 
fora das aulas; procedimentos de avaliação; avaliação 

do próprio ensino; gestão do ensino; melhoria e inves-
tigação do próprio ensino; ensino e envolvimento com o 
mundo do trabalho.

Também no Reino Unido, Aylett e Gregory (1996), 
focados no mesmo tema, concluíram que existem cinco 
componentes essenciais a ser considerados quando se 
pretende contruir um perfil global para caracterizar o 
ensino: o institucional, que descreve os fatores externos 
condicionadores do ensino nessa instituição; a aborda-
gem que se faz do ensino, o que inclui todo o processo de 
preparação e formas de contato com os alunos; o ensino 
propriamente dito, ou seja, o que se desenvolve nas aulas; 
o processo de regulação e de avaliação dos resultados do 
ensino e o reconhecimento externo.

Com base no que foi identificado como aspectos 
comuns às várias investigações relatadas, organizaram-
-se quatro amplas categorias ou dimensões relacionadas 
à atuação docente, conforme abaixo descrito:

I. Planejamento e gestão das atividades de ensino, 
abrangendo atividades de planejamento das 
aprendizagens, revisão e organização do conteúdo 
curricular e definição de uma sequência lógica a 
ser considerada na apresentação dos conteúdos e 
o esclarecimento sobre a importância da disciplina 
para o curso.
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II. Didática adotada no desenvolvimento de ativida-
des de ensino, englobando o emprego adequado 
dos materiais de ensino, bem como dos procedi-
mentos didático-pedagógicos, o uso de linguagem 
acessível, de modo a favorecer a compreensão 
do conteúdo, o domínio do conhecimento a ser 
transmitido, a dinamização do ensino, a partir do 
emprego de técnicas que estimulem a participa-
ção dos alunos, a assiduidade e a pontualidade, 
o incentivo à participação do aluno em eventos 
científicos, a clareza e a objetividade nas respostas 
às dúvidas dos alunos atinentes aos conteúdos e 
a disponilidade de acompanhar a realização dos 
trabalhos e atividades propostas.

III.  Formas e usos dos resultados da avaliação do 
aprendizado discente, dimensão que se compõe 
das seguintes ações: estabelecer, de forma clara, 
critérios justos de avaliação; utilizar práticas ava-
liativas que valorizaram a reflexão e a solução de 
problemas; adotar formas de avaliação compatí-
veis com os objetivos e os conteúdos ministrados; 
analisar os resultados das avaliações juntamente 
com os alunos, esclarecendo eventuais dúvidas 
e utilizar os resultados da avaliação para retroa-
limentar os modelos padronizados de avaliação e 
assim consolidar os aprendizados discentes.

IV. Comunicação e interação com os alunos, o que 
se dá de diversas formas, na sala de aula e fora 
dela, empregando-se, para tanto, uma adequada 
postura ético-profissional, o respeito a eventuais 
limitações ou insucessos dos discentes, o incen-
tivo para o discente buscar desempenhos cada vez 
mais elevados e o estabelecimento de um bom 
relacionamento acadêmico com os discentes.
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Neste contexto, o instrumento de avaliação adquire 
papel importante, pois nele devem estar evidentes as 
dimensões da atuação docente que serão avaliadas. 
Nesse sentido, conforme indicam Simões (2002), Gimeno 
Sacristán e Gómez Pérez (2000), as propostas de avalia-
ção formativa, que buscam especificamente o desenvolvi-
mento profissional, vêm mostrando ao professor como ele 
pode desenvolver-se e melhorar o seu desempenho e as 
relações com seus pares. Para Gimeno Sacristán e Gómez 
Pérez (2000, p.24), os propósitos da avaliação focada no 
desenvolvimento profissional envolvem campos e ações 
diversificadas:

[...] as finalidades de uma avaliação dirigida ao desen-
volvimento profissional seriam as de promover a refle-
xão sobre a prática e questionar os seus pressupostos 
implícitos, provocar a saída do individualismo profis-
sional, promover uma cultura profissional, extrair con-
seqüências da experiência através de mecanismos de 
investigação-ação, apreciar as relações entre os fenô-
menos escolares e o contexto externo, proporcionar às 
suas ações um sentido histórico e uma direção.

Como se pode perceber, a avaliação proporciona aos 
docentes novos questionamentos acerca das suas prática 
docentes e dos motivos que os levam a agir de uma ou de 
outra maneira, a partir de um trabalho conjunto com os 
demais atores institucionais, de modo que todos possam 
trocar experiências e crescer juntos. 

Método

Face à natureza dessa investigação, que aborda as 
opiniões de discentes acerca da atuação dos seus pro-
fessores, avaliados sob diferentes aspectos educacionais 
e a partir de situações já vivenciados ou em ocorrência, 



30 Avaliação da Atuação dos Docentes de Instituições de Ensino Superior (IES): 
o caso das Faculdades Cearenses (FAC)

foi empregado o método ex post-facto, em conformidade 
com o que apregoa Bisquerra Alzina (2004). 

Populações e Amostras

Do universo de 3260 discentes de graduação da 
Faculdade Cearense (FaC), retirou-se para o presente 
estudo uma amostra não-probabilística e intencional, 
representada por 803 discentes, o que representa 24,6% 
do total de alunos matriculados, seleção que considerou 
as salas de aula com o maior número de discentes no 
momento da coleta de dados. Os alunos avaliaram 140 
docentes (84,3%) de um universo de 166, com atuação 
nos seguintes cursos de graduação: Serviço Social (07), 
Turismo (35), Publicidade e Propaganda (19), Direito (43), 
Administração (27), Ciências Contábeis (35) e Pedagogia 
(36). Cabe aqui chamar a atenção para o fato de que, entre 
os professores avaliados, alguns ministram aulas em mais 
de um curso. 

Instrumento de Coleta de Dados

Empregou-se um questionário com 23 itens focados 
no desempenho do professor, tomando por base quatro 
dimensões pedagógicas: planejamento e gestão das ati-
vidades de ensino; didática adotada no desenvolvimento 
de atividades de ensino; formas e os usos dos resultados 
da avaliação do aprendizado discente; comunicação e 
interação com os alunos. O mencionado instrumento de 
pesquisa, utilizado para avaliar a atuação dos docentes 
da Faculdade Cearense, foi aplicado nas salas de aula, 
escolhidas pelo critério da maior quantidade de alunos 
presentes no dia da aplicação.
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Apresentação e Discussão dos Resultados

A presente pesquisa contou com uma amostra de 803 
discentes (N= 24,6%), em um universo de 3.260. Uma 
população de 140 docentes (N= 84,3%), com atuação nos 
cursos de graduação da Faculdade Cearense, quais sejam 
Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Turismo, 
Direito, Publicidade e Serviço Social, teve a atuação ava-
liada. Ressaltamos que os alunos do curso de Jornalismo 
não participaram da pesquisa, tendo em vista que, no dia 
em que se aplicou o questionário, apenas uma pequena 
parcela deles estava presente.

A apresentação dos resultados e das análises dos 
dados consta do Gráfico 1, bem como as notas médias 
atribuídas aos professores pelos estudantes que participa-
ram da pesquisa, baseada em 04 aspectos ou dimensões, 
quais sejam: DIM I = Gestão das Atividades de ensino; DIM 
II = Didática adotada no desenvolvimento das atividades 
de ensino; DIM III = Formas e usos dos resultados das 
avaliações de aprendizagem; DIM IV = Comunicação e 
interação com os alunos. 

Gráfico 1 – Avaliação da Atuação Docente, sob a Ótica dos 
Discentes Matriculados nos 07 Cursos de Graduação da FAC, 
no Segundo Semestre de 2010.
(Fonte: Pesquisa direta)
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As médias alcançadas correspondem à avaliação feita 
pelos estudantes dos referidos cursos, de acordo com os 
seguintes critérios:

1 – Desconheço; 
2 – Não atende; 
3 – Atende insuficientemente; 
4 – Atende suficientemente; 
5 – Atende plenamente.

Como se percebe, os professores foram mais bem 
valorados (média 4,52) na dimensão IV, que se refere à 
comunicação e à interação com os alunos,abrangendo 
itens como adequada postura ético-profissional, cumpri-
mento dos horários de início e término das aulas, rela-
cionamento cordial com os alunos, disponibilidade para 
atendê-los, respeito aos alunos com eventuais limitações 
ou insucessos, assiduidade às aulas e compromisso com 
a instituição.

 No entanto, a atuação dos professores foi minima-
mente valorada (4,27) na dimensão II, que se refere à 
didática adotada para o desenvolvimento das atividades 
de ensino, incluindo a dinamização da aula, o uso de lin-
guagem acessível na transmissão dos conteúdos e conhe-
cimentos, a prontidão para orientar trabalhos e atividades 
propostas, o estímulo à expressão das ideias dos discen-
tes no decorrer das aulas, a segurança na transmissão 
dos conteúdos, a a clareza e a objetividade das respostas 
às questões propostas pelos alunos e, por fim, o incentivo 
à participação dos alunos em seminários, congressos e 
outros eventos.

No Gráfico 2, apresentamos a menor média geral 
(4,27), correspondente à dimensão II (didática adotada no 
desenvolvimento das atividades de ensino). 
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Gráfico 2 – Avaliação da Atuação dos Docentes pelos Discentes 
dos 07 Cursos de Graduação da FAC, na Dimensão II (Didática 
Adotada no Desenvolvimento das Atividades de Ensino).

Fonte: (Pesquisa direta).

Gráfico 3 – Avaliação da Atuação Docente sob a Ótica dos 
Discentes Matriculados nos 07 Cursos de Graduação da FAC.  
Dimensão IV (Comunicação e Interação com os Alunos).
Fonte: (Pesquisa direta).

Mesmo sendo a menor média, 83% dos estudantes 
da FaC consideram que seus professores atendem ple-
namente ou suficientemente os aspectos referentes à 
dimensão II. Com relação à dimensão IV, em que os pro-
fessores obtiveram a melhor média, 90% dos estudantes 
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opinaram que seus professores atendem plenamente ou 
suficientemente os quesitos avaliados. 

Síntese Comparativa da Atuação dos Docentes, Segundo os Respec-
tivos Cursos

Podemos sintetizar, por curso avaliado, os resultados 
da avaliação da atuação docente, sob a ótica dos discen-
tes, no quadro 1:

Quadro 1: Síntese da Avaliação da Atuação dos Docentes, sob 
a Ótica dos Discentes de Cada Curso da FAC.

CURSO ASPECTOS MELHOR 
AVALIADOS

ASPECTOS A MELHORAR

ADMINIS-
TRAÇÃO

Comunicação e intera-
ção com seus alu nos 
(4,52 – DIM IV).

Práticas pedagógicas empregadas em 
sala de aula para o desenvolvimento 
das atividades de ensino (4,25 – DIM II);
 forma como estão sendo sendo utili-
zados os resultados das avaliações do 
aprendizado discente (4,25 – DIM III);
planejamento e gestão das atividades 
de ensino (4,34 – DIM I).

CIÊNCIAS 
CONTABÉIS

Planejamento e gestão 
das atividades de 
ensino (4,33 – DIM I);
comunicação e intera-
ção com seus alunos 
(4,33 – DIM IV).

Práticas pedagógicas empregadas em 
sala de aula para o desenvolvimento 
das atividades de ensino (4,27 – DIM 
II);
forma como estão sendo utilizados os 
resultados das avaliações do aprendi-
zado discente (4,31 – DIM III).

DIREITO Comunicação e intera-
ção com seus alunos 
(4,53 – DIM IV).

Planejamento e gestão das atividades 
de ensino (4,34 – DIM I);
didática empregada no desenvolvi-
mento das atividades de ensino (4,35 
– DIM II);
forma como estão sendo utilizados os 
resultados das avaliações do aprendi-
zado discente (4,36 – DIM III).
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PEDAGO-
GIA

Comunicação e intera-
ção com seus alunos 
(4,51 – DIM IV). 

Didática empregada no desenvolvi-
mento das atividades de ensino (4,28 
– DIM II);
forma como estão sendo utilizados os 
resultados das avaliações do aprendi-
zado discente (4,30 – DIM III).
planejamento e gestão das atividades 
de ensino (4,33 – DIM I);

PUBLICI-
DADE E 
PROPA-
GANDA

Comunicação e intera-
ção com seus alunos 
(4,51 – DIM IV).

Didática empregada no desenvolvi-
mento das atividades de ensino (4,23 
– DIM II);
forma como estão sendo utilizados os 
resultados das avaliações do aprendi-
zado discente (4,29 – DIM III);
planejamento e gestão das atividades 
de ensino (4,31 – DIM I).

SERVIÇO 
SOCIAL

Comunicação e intera-
ção com seus alunos 
(4,46 – DIM IV).

Didática empregada no desenvolvi-
mento das atividades de ensino (4,23 
– DIM II);
forma como estão sendo utilizados os 
resultados das avaliações do aprendi-
zado discente (4,29 – DIM III);
planejamento e gestão das atividades 
de ensino (4,31 – DIM I).

TURISMO Comunicação e intera-
ção com seus alunos 
(4,46 – DIM IV).

Didática empregada no desenvolvi-
mento das atividades de ensino (4,37 
– DIM II);
forma como estão sendo utilizados os 
resultados das avaliações do aprendi-
zado discente (4,42 – DIM III);
planejamento e gestão das atividades 
de ensino (4,42 – DIM I).

Fonte: Elaboração própria.

Representados no Gráfico 4 estão os resultados obti-
dos pelos professores, dentre os quais se destacam como 
mais bem avaliados nas quatro dimensões os do curso de 
Turismo.

DIM I – Planejamento e gestão das atividades de ensino.
DIM II – Didática empregada no desenvolvimento das 

atividades de ensino.
DIM III- Forma como os resultados das avaliações do 

aprendizado discente são utilizados.
DIM IV – Comunicação e interação com seus alunos.

(Continuação)
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Gráfico 4 – Síntese da Avaliação do Desempenho Docente, por 
Dimensão, sob a Ótica dos Discentes de Cada Curso da FAC.
Fonte: Elaboração própria.

Considerando que os docentes com menores médias 
nas quatro dimensões foram os do curso de Ciências Con-
tábeis (DIM I e DIM IV) e os de Serviço Social (DIM II e DIM 
III), sugere-se a adoção de ações de aprimoramento para 
ambos os cursos. 

Conclusões

Após as análises apresentadas, todas referentes à 
atuação do corpo docente de sete cursos de graduação 
da FaC, avaliados a partir das quatro dimensões já devi-
damente explicitadas, foi possível verificar em quais as 
dimensões e cursos as notas tribuídas aos docentes gera-
ram médias discrepantes em relação à média geral (ver 
Gráfico 1), bem como detectar as maiores deficiências 
relativamente às dimensões traçadas como parâmetros 
avaliativos. Da mesma forma, neste estudo, observou-
-se em que pontos os docentes dos cursos de graduação 
(Administração, Ciências Contábeis, 
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Direito, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Serviço 
Social e Turismo) apresentaram fragilidades em sua atua-
ção, necessitando, assim, de uma maior atenção do grupo 
gestor, de modo a assegurar o aperfeiçoamento constante 
do corpo docente.

Como resultado da pesquisa, constatou-se que os 
professores do curso Serviço Social carecem de avalia-
ções diagnósticas mais profundas e precisas relativamente 
ao desempenho em sala de aula, medida que, por certo, 
resultará no aprimoramento da formação do aprendiz. 
Foi igualmente observado que os professores do curso 
de Turismo estão mais bem preparados e desempenham 
melhor seu papel de docente, o que repercute favoravel-
mente na formação dos alunos.

Para facilitar um melhor acompanhamento dos pro-
fessores pela gestão acadêmico-administrativa, a partir 
do diagnóstico da atuação dos docentes da FaC, elabo-
rou-se um plano de ações focadas no aprimoramento das 
práticas docentes, atendendo, dessa forma, o objetivo de 
retroalimentar o modelo de atuação docente, cuja discri-
minação consta do quadro 2, apresentado a seguir: 

Quadro 2 – Plano de Ação para o Aprimoramento dos Cursos 
de Graduação da Faculdade Cearense (FAC).

OBJETIVO MEDIDAS AÇÕES DE APRIMORAMENTO

Elevar a eficiên cia 
da gestão das ati-
vidades de ensino.

Esclarecer o signifi-
cado e da importân-
cia da disciplina para 
o curso.

Pautar a atuação docente por 
ações racionais e  intencionais, 
com vistas a esclarecer o 
 signi ficado e a importância da 
disciplina para o curso; utilizar 
de linguagem acessível aos 
alunos, visando melhorar a 
 compreensão.
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Elevar a eficiência 
da didática empre-
gada no desenvol-
vimento de ativida-
des de ensino.

Utilizar procedimen-
tos didáticos adequa-
dos ao(s) objetivo(s) 
da disciplina. 

Planejar convenientemente as 
atividades da disciplina; favore-
cer a discussão sobre as mudan-
ças relevantes no processo de 
ensino e aprendizagem.

Elevar a  eficiência 
das formas como 
os resultados da 
avaliação do apren-
dizado discente 
são  utilizados.

Definir claramente os 
critérios de avaliação 
da disciplina.

Priorizar os processos, aten-
dendo aos princípios da melho-
ria contínua e do “ciclo PDCA”;
promover a formação conti-
nuada na área da avaliação do 
aprendizado.

Elevar a eficiência 
da comunicação e 
interação com os 
alunos.

Trabalhar com res-
peito às eventuais 
limitações ou insu-
cessos dos discen-
tes; manter uma 
adequada postura 
ético-profissional na 
sala de aula.

Promover o compromisso dos 
docentes com com o aprendi-
zado dos discentes, por meio da 
adequada interação com estes 
em sala de aula; manter os prin-
cípios éticos norteadores do pro-
cesso educacional da instituição; 
introduzir práticas pedagógicas 
participativas, de modo a elevar 
o nível de motivação do aluno.

Fonte: Elaboração própria.

As fragilidades apontadas pelo presente estudo apon-
tam para a necessidade de o professor buscar permanen-
temente, em cursos de capacitação e aperfeiçoamento, a 
aquisição de novos conhecimentos, com vistas a aperfei-
çoar sua prática docente. Para tanto, algumas ações como 
planejar as aulas, adotar didática eficaz e empregar meca-
nismos avaliativos mais racionais, incluindo o feedback 
das avaliações de aprendizagens e uma relação interpes-
soal satisfatória, tornam-se imprescindíveis à elevação da 
qualidade do ensino e do aprendizado do aluno. 

Restou, pois, comprovado que a avaliação tem como 
função primordial servir à gestão educacional, porquanto, 
a partir dos seus resultados, o gestor poderá planejar ações 
pedagógicas focadas no aprimoramento da atuação do 
docente, a ser desenvolvidas individual e coletivamente.

(Continuação)
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ANÁLISE DA INTERIORIZAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ (UFC) NO MUNICÍPIO DE SOBRAL

Carlos Antonio de Queiroz 

Maria do Socorro de Sousa Rodrigues

Introdução

Analisar a interiorização do curso de Medicina é o 
escopo desta pesquisa, que tem como sujeitos os médi-
cos egressos do curso de Medicina da Universidade Fede-
ral do Ceará, campus de Sobral, diplomados nos anos de 
2006, 2007, 2008 e 2009.

Inicialmente, levou-se a efeito uma pesquisa bibliográ-
fica e documental, com foco na revisão histórica abreviada 
dos cursos de Medicina no Brasil, no Estado do Ceará e, 
por fim, no município de Sobral. A pesquisa de campo 
compreendeu a aplicação de questionários e entrevistas 
estruturadas, ao que se seguiu a tabulação e a análise dos 
dados, por meio das técnicas da Estatística Descritiva. 

Em princípio, estabeleceu-se como objetivo geral 
desta pesquisa a resposta à seguinte indagação: que 
benefícios trouxe a implantação do curso de Medicina em 
Sobral para o próprio município e para toda a microrre-
gião do Estado do Ceará? No tocante aos objetivos espe-
cíficos, optou-se por levantar outros questionamentos 
relativos ao mesmo fato, tais como: A implantação do 
curso de Medicina no mencionado município tem influen-
ciado a permanência dos médicos naquela região? Tem 
sido significativa a contribuição do curso de Medicina para 
a melhoria do nível acadêmico dos outros cursos supe-
riores existente na região? Até que ponto o mencionado 
curso tem promovido a integração entre ensino, pesquisa 
e assistência médica, ou ainda estimulado a criação de 
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projetos de extensão voltados a atender as necessidades 
da sociedade?

Esta pesquisa se insere, mesmo que de forma limi-
tada, na dinâmica de avaliação de políticas públicas, no 
instante em que analisa como se encontra a interiorização 
da graduação da UFC com a criação do curso de gradua-
ção em Medicina em Sobral. Tendo em vista  encontrar-se 
esta política pública em evidência nas universidades, é 
de relevante importância avaliar a formação de recursos 
humanos na área de saúde, verificando-se onde se fixa-
ram os profissionais médicos formados pelo curso de 
Medicina da UFC, em Sobral. 

Os dados aqui apresentados foram colhidos junto aos 
médicos que fixaram residência no município de Sobral, 
depois terem concluído a formação naquele município. 
Algumas fontes secundárias, tais como relatórios institu-
cionais referentes ao processo adotado pela UFC quando 
da interiorização do curso de Medicina naquela cidade, 
também constituíram material de pesquisa. As questões 
investigativas procuraram comprovar se a implantação 
do curso de Medicina naquela cidade tem proporcionado 
à população de toda a região norte mais facilidade de 
acesso a essa formação profissional e ainda se melhorias 
no atendimento, atenção, prevenção, promoção e assis-
tência à saúde da população já se fazem sentir.

A análise dos dados se operacionalizou por meio do 
emprego de estatísticas descritivas e softwares específi-
cos tais como Google Docs, Word e Excel. Compuseram 
o material analisado os dados colhidos no campo, a partir 
da aplicação de questionários e entrevistas aos profis-
sionais egressos do curso de Medicina de Sobral, mais 
precisamente os que colaram grau nas turmas de 2006, 
2007, 2008 e 2009, bem como os que foram coletados 
em diversos órgãos públicos como IBGE, secretarias 



45Análise da interiorização do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
no Município de Sobral

estaduais e municipais, anuários e periódicos e sites foca-
dos no assunto estudado. 

Estudos dessa natureza, conquanto embrionários 
no que concerne ao volume de informações levantadas, 
são relevantes para retroalimentar a gestão permanente-
mente. A avaliação formativa, nesse caso, reveste-se de 
grande importância, porquanto reúne dados que podem 
embasar a adoção de medidas referentes ao programa 
de expansão em vigor na UFC, começando por saber até 
que ponto os objetivos institucionais traçados quando da 
criação do curso de Medicina em Sobral foram atingidos.

Histórico Abreviado do Processo de Interiorização dos Cursos de 
Medicina da UFC

Com o intuito de democratizar e proporcionar opor-
tunidade de acesso ao ensino superior público e de quali-
dade à população, a Universidade Federal do Ceará (UFC) 
intensificou esforços com vistas a expandir suas atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, o que se deu por meio da 
criação de cursos e da implantação de campi no interior 
do Estado do Ceará. 

Levar o ensino de graduação da UFC ao interior do 
Estado, ação denominada “interiorização das atividades 
da UFC”, foi uma tentativa de assegurar às populações 
dos municípios do interior do Estado a oportunidade de 
acesso ao ensino superior público, como também de res-
ponder as provocações de vários setores da sociedade, 
resumidas na assertiva de que “a UFC, mesmo sendo a 
única Universidade Federal do Estado, estaria voltada para 
a praia e de costas para o sertão”.

Esta alegação foi tomada como desafio pelo prof. 
Roberto Cláudio Frota Bezerra, à frente da Reitoria da UFC 
no período de 1995 a 2003, a quem coube colocar em 
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prática, com a primeira tentativa de interiorização da gra-
duação da UFC, em 1997, a instalação do curso de Direito 
no Município de Sobral, em parceria com a Universidade 
Estadual Vale do Acaraú (UVA), com o Governo do Estado 
do Ceará e com a Prefeitura do Município de Sobral. 

Segundo o Prof. Roberto Cláudio Frota Bezerra, essa 
parceria foi firmada nos seguintes moldes: “a UFC, inicial-
mente, se responsabilizava pela seleção e formação dos 
estudantes, enquanto os parceiros garantiam o espaço 
físico e os recursos para pagamento de professores.” O 
curso iniciou suas atividades em 1997, e, como previa o 
mencionado convênio, três anos depois da sua criação, ou 
seja, em 2000, o curso, já consolidado, foi entregue à UVA.

Dando continuidade à ação de interiorização de cursos 
de graduação da UFC, desta feita de forma mais ambiciosa, 
a reitoria intensificou esforços, visando à implantação de 
cursos nas regiões norte e sul do Estado, mais precisa-
mente nos municípios de Sobral e Barbalha, importantes 
centros urbanos das citadas regiões, reconhecidos como 
verdadeiros polos desenvolvimentistas. 

O modelo adotado pela UFC para a interiorização dos 
cursos de graduação foi o multicampi, sendo seu marco 
inicial a criação da graduação em Medicina nos municí-
pios atrás aludidos, tendo ambas as instituições iniciado 
as atividades no primeiro semestre de 2001.

Com o passar dos anos, os cursos de Medicina da UFC 
no interior do estado foram se firmando, até alcançarem 
elevado destaque, condição que sugere sejam realizadas 
análises e avaliações sobre a real contribuição que deram 
às duas regiões beneficiadas, além das que o Ministério 
da Educação – MEC realiza periodicamente.

Esta análise poderá chegar a resultados importantes 
para a gestão, a comunidade universitária e a população 
em geral. Poderá servir de base ou subsídio à tomada de 
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decisões atinentes ao aprimoramento do processo de 
interiorização da UFC. 

Cursos de Medicina no Brasil, no Ceará e no Município de Sobral

O ensino médico no Brasil teve seu início no período 
da chegada de D. João VI e da Corte Portuguesa ao Brasil, 
em 23 de janeiro de 1808. Fonseca, citado por Oliveira 
(2007, p. 16), assegura que

[...] vinte e seis dias depois, a 18 de Fevereiro, D. João 
fundava ali a Escola de Cirurgia, plantando o primeiro 
marco de ensino medico no Brazil [...] anuindo á pro-
posta que lhe fez o Dr. José Corrêa Picanço, cirurgião-
-mor do Reino e de seu conselho, sobre a necessidade 
que havia de uma escola de cirurgia no hospital real 
desta cidade, para instrução dos que se destinam ao 
exercício desta arte [...] Chegando ao Rio de Janeiro, 
o Príncipe Regente, por decreto de 5 de Novembro 
do mesmo anno, institue também outra escola, ana-
tômica, cirúrgica e medica, com sede no hospital 
militar desta cidade. Assim, pois, 18 de Fevereiro e 
5 de Novembro de 1808 são datas inesquecíveis nos 
annaes do nosso ensino medico.

Durante quase um século, essas duas escolas man-
tiveram a exclusividade de formar médicos no país. Em 
1898, foi criado mais um curso de Medicina, desta feita, 
no Rio Grande do Sul e, mais tarde, um outro no Paraná.

Do final do século XIX até os anos 30 do século XX, a 
distribuição de cursos alcançou também as regiões Norte 
(Pará) e Nordeste (Ceará e Pernambuco). Data ainda desse 
período, o início do processo de concentração de cursos 
de Medicina na região Sudeste, com a criação de seis 
novos cursos, assim distribuídos: 03, no Rio de Janeiro, 
02, em São Paulo e 01, em Minas Gerais.
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A influência dos programas de financiamento  externos 
e do ensino médico americano decorreu das recomenda-
ções do Relatório Flexner, que, a partir de 1910, deter-
minou a diminuição do número de escolas médicas nos 
Estados Unidos e uma mudança curricular profunda, 
envolvendo especialmente as disciplinas das ciências 
básicas, tendo assim o mencionado documento impor-
tante papel na estruturação curricular do ensino médico 
no Brasil, a partir dos anos 30, quando se acrescentaram 
novas disciplinas ao currículo, ação a que se somou o estí-
mulo à pesquisa e a ampliação do uso de técnicas e da 
prática profissional desenvolvida em hospitais de ensino. 
Foi depois disso que surgiram os primeiros programas 
de residência médica, a princípio no Hospital das Clíni-
cas de São Paulo, em 1944, e, em seguida, no Hospital 
dos Servi dores do Estado, no Rio de Janeiro, em 1948 
(BRIANI, 2003).

Essa mesma conjuntura propiciou o surgimento das 
entidades médicas brasileiras: o primeiro Sindicato Médico, 
no Rio de Janeiro, em 1927; o Conselho Federal de Medi-
cina, em 1945; a Associação Médica Brasileira, em 1951, e 
a partir de 1957, os conselhos regionais de Medicina.

Na década de 50, inaugurou-se o ensino de Medicina 
privado no país, com a criação de 04 dos cursos. Até 
então, os 13 cursos de Medicina em funcionamento eram 
todos públicos (federais e estaduais).

O início da década de 1960 marcou a conjuntura do 
primeiro Plano Decenal de Saúde das Américas, iniciativa 
da política externa dos EUA inserida no programa de ajuda 
aos países subdesenvolvidos, denominada Aliança para o 
Progresso. O referido plano estava voltado à problemática 
da carência de médicos na América Latina e à introdução 
do planejamento de recursos humanos, o que influenciou 
sobremaneira a expansão do número de escolas médicas. 
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Ganharam projeção no cenário sociopolítico organismos 
internacionais, com destaque para a Organização Pan-
-Americana de Saúde e para as Fundações Rockefeller e 
Kellog, todas elas preocupadas com o desenvolvimento 
da Medicina social (AMARAL, 2002).

No alvorecer da década de 60, havia no Brasil 27 
cursos de Medicina, número que, no fim desse período, 
saltou para 62, indicando um crescimento da ordem de 
130%. Do total dos 35 novos cursos, 25 foram criados 
após 1964, estando 22 deles concentrados no eixo Rio/
São Paulo, 

Ante o acelerado crescimento do ensino médico no 
Brasil, a Associação Médica Brasileira (AMB) enca-
minhou às autoridades responsáveis o documento 
Problemática do Ensino Médico no Brasil, cuja reper-
cussão fez o MEC criar, em 1971, a Comissão de 
Ensino Médico. Esta, após investigar profundamente 
o assunto, produziu um documento que serviu de 
subsídio para uma portaria ministerial suspendendo, 
por tempo indeterminado, a criação de escolas médi-
cas no Brasil, de modo que somente as que haviam 
requerido autorização de funcionamento antes da 
nova regra conseguiram se implantar. Assim, durante 
13 anos, de 1971 a 1976, e de 1979 a 1987, nenhum 
curso de Medicina recebeu autorização de funciona-
mento no país.

Com a da aprovação da Lei No 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), o sistema educacional brasileiro 
foi sendo novamente reformulado. Como em 1968, a edu-
cação foi chamada a dar conta de um projeto político com 
vistas ao desenvolvimento nacional, então sob a óptica 
das políticas neoliberais na década de 90 (BRIANI, 2003).

A rápida proliferação de cursos passa a exigir do MEC 
um controle efetivo da qualidade do ensino ofertado e, 
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como parte das políticas do Novo Plano Nacional de Edu-
cação, o MEC instituiu a avaliação dos cursos, por meio do 
Exame Nacional dos Cursos (Provão), criado por força da 
Lei No 9.131, de 24 de novembro de 1995. 

Na década de 90, 17 novos cursos de Medicina foram 
criados, repetindo o que havia ocorrido nas duas últimas 
décadas, no que concerne à concentração espacial, por-
quanto o Sudeste e o Sul novamente receberam o maior 
número de escolas Médicas, mais precisamente 13 cursos. 

O período de 2000 a 2009, que assinala o final do 
governo de Fernando Henrique Cardoso, e quase a totali-
dade dos dois mandatos do governo do presidente Lula, 
ficará registrado como sendo o período em que, propor-
cionalmente, houve maior proliferação de escolas médi-
cas no Brasil. Nesse período, 84 novos cursos de Medi-
cina receberam do MEC autorização de funcionamento, 
embora a maioria deles não tenha obtido parecer favorá-
vel do Conselho Nacional de Saúde. 

O Curso de Medicina no Ceará

 No Ceará, o ensino da Medicina demorou muito a 
chegar. Em meados do século XIX, a então Província do 
Ceará recebia cirurgiões de várias partes do Brasil para 
dar assistência médica, ainda que primária, aos militares 
da tropa do 22º batalhão de caçadores. Era lastimável a 
condição da Província do Ceará naquele século, cujo des-
prestigio era evidenciado, também, pela falta de escolas, 
como relata Bernardo Manuel de Vasconcelos apud Leal 
(1979, p. 88): 

[...] para elas (as outras) têm enviado escolas desde as 
de primeiras letras até filosofia e grego, matemáticos, 
engenheiros, artífices e o Ceará, na Costa Marítima 
da América, prometendo mil riquezas, a nossa capital 



51Análise da interiorização do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
no Município de Sobral

não tem até agora um matemático, um engenheiro, 
um naturalista, um médico e nem um hábil cirurgião, 
sendo a causa porque vive debaixo do manto de 
Pernambuco.

Em 1848, Fortaleza tinha 8.896 habitantes. Para 
atender essa população, acrescida de algumas dezenas 
de milhares de moradores das vilas próximas, existiam 
apenas seis profissionais de Medicina e dois boticários. 
Cem anos depois, através do Decreto No 24.796, de 13 
de abril de 1948, aconteceu uma verdadeira revolução na 
área do ensino e da educação superior no Ceará: a criação 
da Faculdade de Medicina.

A implantação de uma escola de formação médica na 
cidade de Fortaleza permitiu o preparo de jovens menos 
afortunados, que não podiam se deslocar para estudar 
em outros estados, no caso, Pernambuco, Bahia e Rio de 
Janeiro. O prof. Parreiras Horta, relator da Comissão do 
Ensino Superior, referindo-se ao pedido de autorização 
para o funcionamento da Faculdade de Medicina do Ceará, 
afirma, com base em Araripe (1998, p.160), que:

Os alunos que frequentam Faculdades muito afasta-
das de seus Estados apresentam tendência a perma-
necer definitivamente na terra em que realizam seus 
estudos. Assim a Faculdade de Medicina em Fortaleza, 
além de aumentar o grande valor cultural do Ceará, 
vem satisfazer uma necessidade real da região ainda 
muito carecedora de técnicos e profissionais destina-
dos a zelar pela saúde da população, pouco amparada 
pelos recursos da ciência médica.

Em 1954, quando da criação da Universidade do 
Ceará, surgiu a oportunidade de a Faculdade de Medicina 
ser federalizada, por meio de uma emenda que passou 
a constituir o artigo 6º e seu parágrafo único da Lei No 
2.373 de dezembro de 1954. O grande mentor deste 
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processo foi o Professor Antonio Martins Filho, idealizador 
e primeiro reitor da Universidade do Ceará.

No ano de 1956, mais precisamente no dia 20 de 
abril, aconteceu a transferência do patrimônio do Instituto 
do Ensino Médico para a Universidade do Ceará, conso-
lidando assim a integração da Faculdade de Medicina à 
nova realidade universitária. Em meados de 1957, a ins-
tituição passou a funcionar no bairro Porangabuçu, oca-
sião em que foi concluída a obra do Hospital de Clínicas, 
posteriormente denominado Hospital Universitário Walter 
Cantídio, o que ocorreu no início da década de 1980.

Interiorização do Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará

A interiorização dos cursos de graduação em Medicina 
da UFC foi parte do projeto de expansão da Universidade 
Federal do Ceará e começou pela extensão do ensino 
médico, antes ofertado somente na capital, para o inte-
rior, mais precisamente para os municípios de Sobral e 
Barbalha, escolha norteada pelo grau de desenvolvimento 
das duas cidades, decorrente das políticas adotadas pelo 
Governo do Estado do Ceará com vistas a promover 
o desenvolvimento das regiões norte e sul do estado, 
onde, respectivamente, se localizam os dois municípios 
benefiados.

Vale ressaltar que definição dos dois municípios como 
beneficiários da expansão da UFC foi também fortemente 
influenciada pela crescente pressão da sociedade que 
passou a exigir a criação do ensino médico no interior, 
sobretudo partindo da alegação de haver nas duas regi-
ões do estado um número significativo de profissionais 
médicos na condição de recém-formados e egressos de 
escolas de outros estados. Em documento oficial, cons-
tata-se que:
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Nos últimos anos, no Estado do Ceará, vem sendo 
observado um aumento progressivo no número de 
profissionais médicos recém-formados egressos de 
escolas de outras unidades da Federação, superando, 
em 1998 e 1999, o número de graduados da Facul-
dade de Medicina da UFC (UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO CEARÁ, 2000b, p.1).

A proposta de expandir o número de vagas no curso 
de Medicina da UFC a partir da criação de cursos no inte-
rior do Estado, teve início em 2001, quando duas turmas 
de 40 alunos foram abertas nos municípios de Sobral e 
Barbalha, ação à qual se seguiu o aumento de leitos des-
tinados ao ensino médico, sendo 367 em Sobral e 174 
em Barbalha, o que representou uma sensível elevação da 
qualidade do atendimento na rede de hospitais de ensino.

O Curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará em Sobral

Dando seguimento ao processo de interiorização dos 
cursos de graduação, a UFC escolheu a cidade de Sobral 
para fazer parte de um desafiante projeto:sediar um curso 
de graduação em Medicina.

O critério de escolha foi a existência de hospitais ter-
ciários, com destaque para a Santa Casa de Misericórdia 
de Sobral, cuja abrangência estende-se a toda a região 
norte do estado.

Segundo Bezerra (2007, p.14):

A UFC [...] preparou todo o projeto acadêmico e suas 
consequentes necessidades [...] o Ministério de Edu-
cação [...] assumiu a responsabilidade de garantir os 
concursos de professores e funcionários. O Governo 
de Estado arcou com os custos de aquisição de todos 
os equipamentos não hospitalares e do material 
bibliográficos. A UVA doou um terreno de cerca de 
4ha no seu próprio campus. A Prefeitura de Sobral 
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assumiu inteira responsabilidade pela construção do 
belo prédio da Medicina [...] A Santa Casa, com a anu-
ência da Diocese de Sobral, cedeu toda sua estrutura 
hospitalar para garantia da qualidade do curso.

O curso iniciou suas atividades no dia 02 de abril de 
2001, no Centro de Ciências da Saúde, campus do Derby, 
da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA), com uma 
turma de 40 alunos, graduados em 18 de janeiro de 2007. 

Segundo o prof. Gerardo Cristino Filho e Pinto (2007), 
o curso é “fundamentado numa profunda reforma do cur-
rículo médico, substanciada no paradigma de um novo 
modelo de atenção à saúde que exige cada vez mais 
qualidade na formação dos profissionais que nele serão 
inserido”.

Oferecendo uma grade curricular que inclui conheci-
mentos teóricos e aplicados, de modo a habilitar os futu-
ros médicos para atuar nos três segmentos da atenção à 
saúde – primário, secundário e terciário – o mencionado 
curso fou criado sobretudo com o propósito de formar 
profissionais comprometidos com as transformações da 
sociedade. A Faculdade de Medicina de Sobral, segundo 
Gerardo Cristino Filho e Pinto (2007), elegeu como prin-
cipais objetivos fixar o médico no interior, elevar o nível 
acadêmico dos cursos superiores na região norte, por 
meio da integração entre ensino, pesquisa científica e 
assistência, e ainda fomentar projetos de extensão que 
atendam as necessidades da sociedade.

A missão da Faculdade de Medicina da UFC – campus 
de Sobral, qual seja a de formar profissionais médicos, 
estende-se ao propósito de estimular a permanência 
desses profissionais no interior, mais precisamente na 
região norte do Estado do Ceará, e de elevar o nível aca-
dêmico dos cursos superiores ali ofertados. Conforme a 
Coordenadoria da Faculdade de Medicina de Sobral, que 
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atuou em todo o processo de criação do curso, a tarefa 
era desafiadora e, a um só tempo, merecedora da atenção 
especial dos pesquisadores, opinião que se reitera quando 
da realização deste trabalho, cujo propósito é analisar a 
interiorização do curso de Medicina, campus de Sobral.

Procedimentos de Coleta e Análise dos Resultados

A coleta de dados desta pesquisa, como já descrito na 
introdução, foi realizada por meio da aplicação de ques-
tionário, entrevista estruturada, como também de consul-
tas ao site do IBGE e aos Anuários Estatístico do Ceará. 
Os dados coletados foram categorizados e, em seguida, 
transformados em informações capazes de dar respostas 
às questões formuladas.

Para tanto, tomamos como base a concepção de 
análise de resultados de Kerlinger (1980, p.353). Sobre o 
procedimento, o autor assim se expressa:

Análise é a categorização, ordenação, manipulação e 
sumarização de dados. Seu objetivo é reduzir grandes 
quantidades de dados brutos, passando-os para uma 
forma interpretável e manuseável, de maneira que 
características de situações, acontecimentos e de pes-
soas possam ser descritas sucintamente e as relações 
entre as variáveis estudadas e interpretadas.

Assim, buscou-se responder a questão de partida do 
estudo, resumida nas alterações pelas quais passou a 
microrregião de Sobral depois da implantação do curso 
de Medicina. Para tal, foram entrevistados cinco médi-
cos residentes da Santa Casa de Misericórdia de Sobral 
e aplicados 152 questionários aos egressos do curso de 
Medicina da UFC, campus de Sobral, 71 dos quais respon-
didos, totalizando 46% de retorno.



56 Análise da interiorização do curso de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) 
no Município de Sobral

Perfil dos Sujeitos Pesquisados

Com relação à idade e ao gênero dos respondentes, 
81% deles situam-se na faixa na faixa etária compreen-
dida no intervalo de 25 a 30 anos e 59% são do gênero 
masculino. Com relação à naturalidade, 60,6% dos res-
pondentes são naturais de Fortaleza, 22,5%, de Sobral, 
sendo os demais naturais de vários municípios do Ceará e 
de outros estados do Brasil. 

Do total de médicos participantes da pesquisa, a 
maioria fixou residência em Fortaleza, sendo Sobral e São 
Paulo, pela ordem, a opção de moradis dos demais.

Um percentual de 78%, dos pesquisados possuem 
especialização, 18% permanecem com a escolaridade de 
graduação e 4% decararam-se mestres.

Dentre as especialidades que estes profissionais men-
cionam haver escolhido como área de atuação, tem-se, 
pela ordem, a anestesiologia, seguida da cardiologia, 
vindo em terceiro lugar a cirurgia geral. Foram também 
citadas outras especialidades como pediatria, cirurgia 
ginecológica, imagem cardiovascular e psiquiatria.

 
Percepção dos Respondentes Quanto o Nível de Atendimento Prestado 
pelos Médicos Egressos da UFC – Campus de Sobral

O atendimento prestado pelos médicos egressos do 
curso de Medicina da UFC de Sobral distribui-se entre os 
níveis primário, secundário e terciário. No nível primário, o 
atendimento é realizado fundamentalmente nos postos de 
saúde e nas unidades mistas de saúde; no secundário, em 
hospitais de médio porte e no terciário, em hospitais de 
grande porte como a Santa Casa de Misericórdia de Sobral.

Na atenção terciária, encontramos o maior número 
de respostas, dado que confirma ser a atuação dos 
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profissionais participantes da pesquisa basicamente em 
grandes hospitais, localizados em cidades de maior porte. 
Isso explica, de certa forma, o atendimento insuficiente 
no nível da atenção primária, na maioria dos casos, vin-
culado ao Programa de Saúde da Família (PSF). Dentre 
os atendimentos prestados à população, os respondentes 
citaram que executam consultas, cirurgias, procedimen-
tos anestésicos, dermatológicos, e ainda atendimento em 
serviços de urgência e emergência, em unidades de tera-
pia intensiva, em ambulatórios de pediatria e em serviços 
de emissão de laudos de exames radiológicos. 

No que diz respeito à atenção à saúde da população 
da microrregião de Sobral verifica-se pelas respostas dos 
médicos pesquisados que o curso de Medicina da UFC 
– campus de Sobral promove atendimento, prevenção, 
promoção e assistência à saúde da população local e de 
municípios vizinhos, confirmando, dessa forma, sua con-
tribuição social para a região onde está instalado.

Já em relação ao estímulo à criação de projetos de 
extensão na microrregião de Sobral, os respondentes, 
num percentualde 96% entendem ser este fato verdadeiro. 

Na visão dos respondentes, os projetos de extensão 
postos em prática depois da criação do curso de Medicina 
da UFC – campus de Sobral têm beneficiado sobrema-
neira a comunidade. 

A elevação do nível acadêmico da região em decor-
rência da implantação do curso de Medicina foi reconhe-
cida por 89% dos médicos que participaram da pesquisa. 

Quando se perguntou em quais áreas o curso de 
Medicina de Sobral exerceu influência mais significativa 
na região, os médicos destacaram a área da saúde, nos 
seus diversos segmentos: enfermagem, nutrição, psicolo-
gia, odontologia e farmácia. Outro ponto destacado pelos 
pesquisados foi a melhoria da infraestrutura da cidade, 
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que teve de se preparar para receber um número cada vez 
maior de pessoas. 

A área da saúde da região foi indicada como o seg-
mento em que o curso de Medicina mais repercutiu, 
destando como os benefícios mais palpáveis o desenvol-
vimento científico, tecnológico e cultural; a melhoria do 
atendimento em virtude de maior capacitação dos médi-
cos; a educação continuada dos profissionais por meio da 
prática rotineira de serviços especializados; o estímulo ao 
aperfeiçoamento profissional; uma melhor assistência à 
saúde na Santa Casa de Misericórdia de Sobral; a eleva-
ção do nível técnico dos profissionais de saúde da região; 
o estímulo à pesquisa científica; um maior vínculo entre 
os profissionais de saúde; a diposição dos acadêmicos 
de retornar à cidade depois da residência médica para 
prestar um serviço de qualidade à população; a atualiza-
ção dos médicos já residentes no município de Sobral; 
a melhoria da assistência à saúde, vez que passou a ser 
vinculada diretamente ao ensino.

No que concerne à criação do curso de Medicina em 
Sobral, os entrevistados, num percentual de 99%, consi-
deraram acertada a decisão da UFC.

Conclusão

O objetivo deste trabalho foi analisar o processo de 
interiorização do curso de Medicina da Universidade Fede-
ral do Ceará, mais precisamente o caso da unidade insta-
lada na cidade de Sobral. 

 Os indicadores escolhidos tornaram possível traçar 
o perfil dos médicos egressos do curso de Medicina de 
Sobral no período de 2006 a 2009. A maioria deles é do 
gênero masculino, com idade compreendida entre 25 e 30 
anos, predominantemente nascidos em Fortaleza, sendo 
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também a maior parte do grupo pesquisado detentora do 
título de especialista.

A pesquisa revelou que esses profissionais considera-
ram o curso de Medicina da UFC de Sobral como um equi-
pamento de educação superior que forma profissionais 
capazes de assegurar o atendimento nos três níveis de 
atenção à saúde, quais sejam primário, secundário e terci-
ário. Quanto à prestação de serviço de saúde à população, 
foi informado na pesquisa que existe atendimento nas 
áreas de prevenção, promoção e assistência, que benefi-
cia tanto a população local como a de toda a microrregião 
de Sobral. No que diz respeito aos projetos de extensão, 
foi possível comprovar que o curso de Medicina estimulou 
essas inicitivas, cujos resultados são proveitosos a toda 
a população. Foi igualmente comprovado que o curso 
influencia a elevação do nível acadêmico de outros cursos 
superiores da região, informação que reitera ter sido acer-
tada a decisão da Administração Superior da UFC de criar 
o curso de Medicina na cidade de Sobral.

Em face do exposto, entendemos que este estudo 
atingiu seu objetivo geral que foi o de analisar se a interio-
rização do curso de Medicina da UFC em Sobral alcançou 
seus objetivos, bem definidos no projeto pedagógico que 
definiu a ação. Observa-se, portanto, que, mesmo sendo 
a interiorização um processo lento e ainda inacabado, 
considerando o curto tempo que vai desde sua implan-
tação até os dias de hoje, há que se investir muito ainda 
para que um maior número de formandos fixem residên-
cia naquela região, tornando o processo de interiorização 
uma realidade inquestionável. Com relação aos objetivos 
específicos, de acordo com as respostas aos quesitos for-
mulados, temos as conclusões a seguir:

No que diz respeito à suposição de que a implantação 
do curso de Medicina no Município de Sobral pudesse 
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influenciar a permanência do médico naquela região, 
podemos considerar que, de fato, isso aconteceu, haja 
vista a identificação de profissionais médicos que per-
manecem na região, ainda que em pequeno número. 
Porém, como se trata de um curso relativamente novo, 
notamos que muitos egressos estão fora do municí-
pio realizando capacitação profissional, reconhecida-
mente necessária a uma formação de boa qualidade, 
tendo sido revelada nas respostas de muitos dos 
pesquisados a intenção de retornar ao mercado de 
trabalho local.

O segundo objetivo específico, que é o de verificar 
se criação do curso de Medicina em Sobral proporcio-
nou melhoria no nível acadêmico dos outros cursos de 
superiores existentes na região, temos como resposta o 
atingimento desse propósito. Foi citada,por exemplo, a 
mudança curricular do curso de Direito, que incluiu na 
sua grade a disciplina Direito da Saúde, como também a 
interação dos cursos de graduação da UVA com os da UFC 
e ainda a ampliação da biblioteca, hoje utilizada por todos 
os alunos dos vários cursos. Destacamos, também, a cria-
ção de outros cursos de graduação da UFC no campus de 
Sobral.

Constatou-se, também, que a criação do curso de 
Medicina em Sobral promove a integração entre as ações 
de ensino, pesquisa científica e assistência médica e 
outras tantas levadas a efeito no decorrer do curso. Nesse 
caso, em particular, podemos citar a criação, por alunos 
e professores, de programas e projetos de extensão, cuja 
finalidade é a aplicação do saber construído no âmbito da 
Universidade, visando atender as necessidades da comu-
nidade. Essas ações, na verdade, são consequência da 
instalação do curso de Medicina em Sobral, não sendo 
exagero afirmar que, sem essa instituição, seria impos-
sível se pensar em uma atividade dessa natureza, cujos 
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benefícios podem ser resumidos na interação dos alunos 
e professores com a comunidade. 

Notamos que a instalação do curso de Medicina em 
Sobral proporcionou à população da região oportunidade 
de acesso ao referido curso, tendo sido, em 2001, dispo-
nibilizadas 40 vagas e, no ano em curso, 70, verificando-
-se, dessa forma, um crescimento significativo no número 
de vagas ofertadas. Dentre as vantagens decorrentes 
da criação do curso de Medicina em Sobral já anuncia-
das, uma merece destaque: não se faz mais necessário 
nenhum jovem se deslocar até a capital para candidatar-
-se a uma vaga na mencionada formação superior, o que 
se configura como um avanço no que tange à inclusão 
social de pessoas que não teriam condições financeiras 
de se manterem em Fortaleza para cumprir seus estudos.

Um dos aspectos importante da criação do curso de 
Medicina da UFC em Sobral é a promoção à saúde para as 
pessoas carentes, por meio do atendimento nos ambula-
tórios do sistema de saúde municipal, Programa de Saúde 
da Família (PSF) e das atividades realizadas pelos estu-
dantes no período do internato e na residência médica da 
Santa Casa de Misericórdia. A presença do estudante na 
Santa Casa de Misericórdia, atuando principalmente na 
emergência, agiliza o atendimento aos pacientes e a rea-
lização de cirurgia, procedimentos que se tornariam mais 
morosos e de menor qualidade sem o auxílio dos internos.

A certificação do Hospital Santa Casa de Misericórdia 
de Sobral como hospital de ensino fez com que fossem 
disponibilizados recursos para aquisição de equipamen-
tos modernos e de novas tecnologias aplicadas à área da 
saúde. Assim, a prevenção de doenças com exames mais 
completos em curto espaço de tempo e com profissionais 
mais capacitados representou uma melhoria na assistên-
cia à saúde da população.
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Algumas alterações ocorridas na microrregião de 
Sobral foram confirmadas, abrangendo a área de recursos 
humanos, a oportunidade de acesso ao referido curso, a 
atenção à saúde, nela incluídas ações de atendimento, 
prevenção, promoção da saúde e assistência médica à 
população local. Este modelo de interiorização poderá 
servir de protótipo para que o MEC possa difundir o ensino 
de Medicina em outras regiões que reúnam as mesmas 
características da região norte do Estado do Ceará.

Apesar de não haver projeto perfeito, o de criação do 
curso de Medicina da UFC – campus de Sobral, mesmo 
que embrionário, poderá subsidiar a criação de vários 
outros, ação que terá sempre como beneficiária direta a 
população mais carente de serviços de saúde.
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Introdução

O estudo descrito neste artigo foi levado a efeito com 
o objetivo de analisar as propostas da Universidade Fede-
ral do Ceará (UFC), quando da adesão ao Programa de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 
(REUNI 2007-2009), e ainda o de refletir sobre a reper-
cussão dessas medidas na instituição. Do ponto de vista 
epistemológico, este estudo classifica-se como qualitativo 
e exploratório, sendo os procedimentos metodológicos 
e os instrumentos utilizados de natureza documental e 
bibliográfica. 

O estudo aqui desenvolvido considera que, no âmbito 
da UFC, o REUNI, conquanto possa vir a desempenhar um 
importante papel na construção de um ensino de quali-
dade, depara com opiniões divergentes sobre o assunto, 
razão por que, considerando a temporalidade do pro-
grama, se faz necessário estabelecer critérios de avalia-
ção permanentes da qualidade do ensino, de modo a dar 
continuidade às diretrizes contidas em suas dimensões 
educacionais. Partindo dessa contextualização, pergunta-
-se: A implementação do REUNI na UFC (2007–2009) 
garante a qualidade do ensino na instituição?

Considerando a demanda reprimida pelo ensino 
superior, tem-se como certa a necessidade de expansão 
desse nível de ensino, sendo também ponto pacífico a 
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exigência de que esse processo se operacionalize com a 
devida atenção à qualidade do ensino, premissa que deve 
nortear as ações da UFC, a partir das estratégias adotadas 
na proposta do REUNI. Com efeito, este trabalho pretende 
analisar o que foi planejado e executado pela UFC no perí-
odo (2007-2009), de acordo com o programa de adesão 
ao REUNI apresentado ao Ministério da Educação, com 
témino previsto para 2012. 

As Abordagens da Qualidade no Ensino Superior 

A palavra qualidade apresenta um leque muito grande 
de variações semânticas, o que pode gerar ambivalência 
de significados, conforme a capacidade valorativa de cada 
grupo.

Para Davok (2007), a qualidade é subjetiva em sua 
própria essência, principalmente quando se trata de edu-
cação, à medida que a palavra se presta para fazer refe-
rência à qualidade do sistema educacional, da escola, do 
ensino e da própria educação, estando assim o seu sen-
tido na dependência do ponto do universo educacional 
em foco. 

Segundo o autor, qualquer que seja a linhagem ava-
liativa do termo qualidade, de sua essência deve constar a 
valorização da competência no fazer. Qualidade de ensino 
é, portanto, e ao contrário de parte da crença contempo-
rânea, um processo de construção baseado na competên-
cia e na consciência crítica de quem a programa. Em se 
tratando de educação, habitualmente, a palavra qualidade 
assume a significação de eficiência, eficácia e efetividade 
dos sistemas educacionais. 

Segundo Murilo e Cuenca (2007), conseguir uma 
educação de qualidade constitui-se um desejo dos sis-
temas educativos, embora, na atualidade, se tenha uma 
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vaga ideia do que este conceito significa. Na verdade, não 
existe um acordo acerca do que seja uma educação de 
qualidade, conclusão reiterada pelo comentário a seguir: 

Especificamente na área de educação, o que significa 
uma educação de qualidade? A possibilidade é que 
essa questão tenha múltiplas respostas, pois nela 
estão relacionados os valores, as experiências e a 
posição social dos sujeitos. Todavia uma das manei-
ras de se compreender as noções de qualidade é por 
meio dos indicadores utilizados socialmente para 
avaliá-la. Neste ponto, a comparação entre qualidade 
e quantidade (acesso) é a condicionante institucional 
final da qualidade possível, ou seja, a quantidade de 
vagas e de instituições de ensino determina a quali-
dade (de educação) que se quer. (OLIVEIRA e ARAÚJO, 
2005, p.5).

Diante desses questionamentos, desponta como 
imprescindível que se empreenda uma ampla correlação 
de esforços, relacionada a todas as questões que possam 
contribuir com a tentativa de alcançar a qualidade da 
educação. É necessário que esse tema salte da discussão 
teórica e alcance as salas de aula, a fim de que se cons-
trua um consenso na busca da qualidade desejada para o 
sistema educacional. 

 Real (2006), referindo-se à temática qualidade na 
educação, diz ser necessário apreender os impactos que 
a política de avaliação da educação superior aplicada de 
1995 a 2009 apresenta para a construção da concep-
ção de qualidade das instituições de ensino superior, de 
forma que se possa compreender a sua lógica peculiar. 
Já há algum tempo, a política educacional em prática vê a 
avaliação como o principal instrumento a ser utilizado no 
processo de melhoria da qualidade do ensino, incluindo o 
contexto brasileiro no modelo Estado avaliador. 
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Ressalte-se a existência de uma extensa bibliografia 
que defende a impossibilidade de garantir qualidade a 
educação por meio apenas de reformas ou medidas exter-
nas que desconsiderem a participação direta dos agentes 
dos processos educativos, tendo em vista que 

a educação é uma aprendizagem no contexto de uma 
busca da verdade. A verdade não pode estar  definida 
pelo Estado, nem sequer através de processos demo-
cráticos: um controle estrito do curriculum e dos 
métodos pedagógicos nas escolas é equivalente ao 
controle totalitário da arte. Alcançar a verdade através 
da educação é um assunto de juízo profissional em 
cada situação concreta, e os professores de  educação 
ou administradores não podem nos indicar o que 
devemos fazer. (STENHOUSE apud SOBRINHO, 2003, 
p.79).

Por sua vez, Mac Donald, apud Sobrinho (2003, p.80), 
afirma: 

É muito difícil os que estão fora das escolas melho-
rar a qualidade do que estas proporcionam [...] É a 
qualidade dos próprios professores e a natureza de 
seu compromisso para mudar que determinam a 
qualidade do ensino e da melhoria da escola [...] Sua 
compreensão, seu sentido de responsabilidade, seu 
compromisso para proporcionar de maneira efetiva 
experiência educativa para seus alunos aumentam 
significativamente quando eles são os proprietários 
das idéias e os autores dos meios pelos quais essas 
idéias se traduzem em prática nas aulas. 

A literatura referente ao ensino superior reitera que 
a política educacional implementada apresenta como 
características fundamentais a adoção de medidas neo-
liberais e o alinhamento às diretrizes dos organismos 
internacionais que 
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[...] incluem a redefinição dos parâmetros de finan-
ciamento da educação, a focalização das medidas no 
ensino fundamental em detrimento dos demais níveis 
da educação básica, a massificação, a privatização 
do ensino superior, a diversidade e diferenciação de 
cursos e instituições de ensino superior e a implan-
tação de sistema de avaliação externa às instituições, 
em todos os níveis de ensino. (REAL, 2006, p.15).

Essas práticas avaliativas, segundo Real (2006), reafir-
mam e conduzem as ações educacionais implementadas 
num modelo de Estado Avaliador, essencialmente oposto 
ao Estado provedor e financiador da educação.

Os anos 90 podem ser considerados a década da 
avaliação. Entretanto, a partir de 1995, a avaliação como 
estratégia de monitoramento torna-se essencial no 
âmbito das reformas governistas e propaga-se incontro-
lavelmente, tal como está comentado a seguir: 

Hoje, é impossível dissociar os sistemas de avaliação 
do processo de qualidade na educação. O papel do 
Estado facilitador foi substituído pelo papel do Estado 
avaliador, principalmente nos anos mais recentes, em 
que persistem os marcos referenciais atrelados a polí-
ticas governamentais bem definidas e aos contextos 
internacionais da economia, tornando esta relação 
com a educação apenas como mais um âmbito de 
interesse econômico. (SOBRINHO, 2003, p.72).

O MEC, a partir de 1995, incorporou a avaliação à 
sua prática, sobretudo como uma maneira de controlar 
e instrumentalizar suas políticas reformistas. Para tanto, 
empregou procedimentos que medem objetivamente as 
instituições e averiguam as competências e habilidades 
profissionais que os cursos propiciam aos alunos, basica-
mente com foco nos critérios da produtividade e da com-
petitividade. (SOBRINHO, 2003, p.75). 
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Para fazer com que os governos de todo mundo aten-
dam a essas exigências, é necessário que a educação 
superior manifeste a reação de

[...] tornar-se mais sensível às necessidades sociais e 
econômicas; ampliar o acesso; expandir o número de 
educandos, geralmente para reduzir os custos unitá-
rios; garantir que os serviços e procedimentos sejam 
comparáveis; e responder aos imperativos da norma 
valor por dinheiro. (HARVEY, 1999, apud SOBRINHO, 
2003, p.76).

Para Demo (1995), ao mesmo tempo em que se 
busca uma educação de qualidade, está-se buscando a 
transformação da ordem social, já que um povo educado 
torna-se mais responsável e consciente de seus direitos 
e deveres e defende com maior convicção a cidadania, 
como um espaço de participação política e democrática. 
Dessa maneira, a prática docente pode influenciar este 
processo, tendo em vista serem os professores formado-
res de opinião e responsáveis pela educação e pela for-
mação dos valores de seus alunos.

O Programa de Expansão das Universidade Federais Brasileiras: o 
Caso da UFC

A principal causa desta expansão foi o aumento do 
número de jovens que concluem o ensino médio, conse-
quência natural de uma política bem-sucedida de melho-
ria do acesso e do fluxo da população à escola. 

Na Universidade Federal do Ceará, ocorreu, entre os 
anos de 1995 a 2003, um surto de expansão, marcada 
pela criação dos primeiros cursos de medicina no interior 
do estado (UFC, 2009a)

No período de 2003 a 2007, o processo de expansão 
da UFC ganhou fôlego, tendo sido criados novos cursos 
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de graduação nos campi interioranos. Destaque-se o fato 
de que a universidade também cresceu em seus campi de 
Fortaleza (UFC, 2006), datando também desse período a 
oferta de cursos de graduação na modalidade semipre-
sencial (UFC, 2007). 

Porém, em 2007, quando o Governo Federal instituiu 
o REUNI, com os propósitos de ampliar a oferta de vagas, 
diminuir a evasão, melhorar a qualidade pedagógica e 
garantir uma expansão com qualidade, a UFC impulsio-
nou ainda mais sua política expansionista (UFC, 2009b).

Em 2009, havia 21.680 alunos matriculados nos 
campi da capital e do interior, 73 cursos presenciais de 
graduação e seis na modalidade semipresencial, cinco 
licenciaturas e um bacharelado, coordenados pelo Ins-
tituto UFC Virtual, então com 26 polos de ensino. Além 
disso, estavam em funcionamento 100 cursos de pós-gra-
duação lato sensu e 83 stricto sensu assim distribuídos: 
51 mestrados acadêmicos e 32 doutorados. Ressalte-se 
que, no mesmo período, estava também em curso, no 
interior do Estado, um mestrado stricto sensu em Biotec-
nologia (UFC, 2009c).

Entre os objetivos, metas e diretrizes gerais do REUNI 
estão: criar condições (aporte de recursos) para a amplia-
ção do acesso e da permanência na educação superior; 
aumentar a qualidade do ensino por meio da inovação e 
adequação acadêmicas com a articulação entre gradua-
ção, pós-graduação e educação básica, profissional e tec-
nológica; melhorar o aproveitamento dos recursos huma-
nos e da infraestrutura física das universidades federais; 
elevar, de forma gradual, a taxa de conclusão média dos 
cursos de graduação presenciais para 90%; atingir uma 
taxa de relação aluno/professor em cursos presenciais de 
graduação igual a 18; aumentar em 20%, pelo menos, as 
matrículas nos cursos de graduação. 
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A expansão e a reestruturação são os caminhos que a 
educação superior pública do país tem necessariamente 
de trilhar, primeiro porque apenas 12% dos jovens bra-
sileiros, entre 18 e 24 anos, têm acesso à universidade; 
depois porque devem sair dos meios acadêmicos as 
respostas políticas e estratégicas aos novos desafios do 
século XXI.

Nas universidades brasileiras, a expansão do ensino 
se dá em três etapas, também denominadas de ciclos, 
assim discriminados: primeiro, expansão para o interior 
(2003/2006); segundo, expansão com reestruturação 
(2007/2012) e terceiro, expansão com ênfase nas interfa-
ces internacionais (UFC, 2007, p.2).

A UFC, quando aderiu ao REUNI, em 29 de outubro 
de 2007, aceitou submeter-se às seguintes exigências do 
MEC: promover a ampliação da oferta da educação supe-
rior pública; levar a efeito a reestruturação acadêmico-
-curricular; proceder à renovação pedagógica da educação 
superior; promover a mobilidade intra e interinstitucional; 
intensificar o compromisso social da instituição e estabe-
lecer como prática o suporte da pós-graduação ao desen-
volvimento e aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de 
graduação (UFC, 2009d).

A partir do REUNI, um cronograma de expansão foi 
traçado, com vistas a assegurar que, nos próximos cinco 
anos, todas as ações se pautassem pelos critérios da sus-
tentabilidade e da garantia da qualidade do ensino supe-
rior na UFC, como prevê o acordo. 

Análise Crítica

O desafio da educação é estabelecer relações entre o 
conhecimento e as contradições existentes na vida social 
e no mundo do trabalho, de modo a permitir a inserção 
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dos indivíduos na sociedade com uma visão de conjunto, 
garantindo à população o acesso crítico aos conhecimen-
tos e ao desenvolvimento da cidadania, na perspectiva de 
transformação qualitativa. 

Diante destas premissas, o termo de adesão da UFC ao 
REUNI definiu como justificativas a expansão  sustentável 
com qualidade; a busca da excelência acadêmica nos 
cursos de graduação e pós-graduação, a responsabilidade 
social, a gestão por projetos, a reestruturação física e aca-
dêmica, a ampliação e diversificação do atendimento e 
da inclusão social, a renovação e inovação pedagógica, 
curricular e cultural, a consolidação dos processos de 
interiorização da UFC, a garantia de manter e até elevar 
a qualidade dos cursos ofertados ao seu corpo discente e 
o fortalecimento da pesquisa e da extensão, por meio de 
ações articuladas com a graduação. (UFC, 2007)

A presente análise, focada na implementação REUNI 
na UFC (2007–2009) se detém na forma como esse pro-
cesso vem ocorrendo no que concerne à qualidade do 
ensino.

 Pedro Demo (1995), em seus estudos acerca do 
tema em pauta, correlaciona as dimensões da qualidade, 
dividindo-a em áreas social, humana, política e formal, 
associando-as aos conceitos da educação superior rela-
cionados à qualidade acadêmica, social e educativa. 

Além dos três quadros compilados de Davok (2007), 
em que, no primeiro, destaca as dimensões de qualidade 
na visão de Demo; no segundo, as dimensões e os crité-
rios de avaliação de qualidade na perspectiva de Sander, e 
no terceiro, apoiado na teoria de Scriven, associa os dois 
primeiros com os atributos da qualidade, neste trabalho, 
vários aspectos serão contextualizados, com o propósito 
de melhor analisar a qualidade educacional segundo as 
diretrizes do REUNI.
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Quadro 3 – Associação dos Atributos da Qualidade (SCRIVEN) 
às Dimensões da Qualidade (DEMO; SANDER) e aos Critérios 
de Avaliação da Qualidade (SANDER).

Dimensões da Qualidade
Atributos da 
Qualidade

Critérios da 
Avaliação da 
Qualidade

Áreas Social e 
Humana
(DEMO, 2001)

Educação 
Superior
(DEMO, 1985)

Administração 
da Educação
(SANDER)

Objetos 
Educacionais 
(SCRIVEN, 
1991)

Administração 
da Educação
(SANDER, 
1995)

Política Educativa Cultural Valor Relevância
Social Política Efetividade

Formal Acadêmica Pedagógica Mérito Eficácia
Econômica Eficiência

Fonte: DAVOK, Delsi Fries. 2007, p.5. 

Os termos da justificativa para a adesão e as propos-
tas das diretrizes do REUNI na UFC tratam da excelência 
na qualidade do ensino por meio de projetos político-
-pedagógico, com adoção de novos paradigmas, estímulo 
e a participação docente, discente e técnico-administra-
tivo integrada com a pesquisa, a extensão e a Educação 
básica, que se harmonizam com o pensamento de alguns 
autores sobre o que se pode apreender sobre qualidade 
de ensino.

A implantação de currículos flexíveis e de metodolo-
gias e tecnologias de ensino-aprendizagem inovadoras, 
somada ao fortalecimento da produção científica, confere 
maior densidade acadêmica a todas as áreas, assim como 
o intercâmbio e a cooperação com instituições educati-
vas, científicas e culturais, nacionais e estrangeiras dão ao 
sentido da missão institucional um caráter de universali-
dade, o que resulta na promoção da extensão e da cultura 
e no apoio ao estudante em suas múltiplas demandas, 
no compromisso com a ética, na transformação justa da 
sociedade e na realização da vocação integral da pessoa 
humana. 
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 Sander, apud Davok (2007), com relação à adminis-
tração da educação, vincula as dimensões da qualidade a 
contextos culturais, políticos, pedagógicos e econômico e 
elege a relevância, a efetividade, a eficácia e a eficiência 
como critérios de avaliação da qualidade. Na sua análise, 
o valor da educação reside nos seus aspectos substantivos 
ou políticos e deve ser definido a partir de critérios instru-
mentais ou acadêmicos, de modo que possa aferir a qua-
lidade da educação, mensurar o nível de consecução dos 
objetivos políticos da sociedade e definir a eficiência e a 
eficácia dos métodos utilizados no processo educacional. 

Para Sander apud Davok (2007), a eficiência revela 
a capacidade de produzir o máximo de resultados com 
o mínimo de recursos, a eficácia diz respeito à capaci-
dade administrativa para atingir as metas e os resultados 
estabelecidos e a efetividade e a relevância se referem à 
capacidade administrativa de satisfazer às demandas da 
sociedade, respectivamente nos critérios político e cul-
tural, parâmetros igualmente importantes para medir o 
desempenho da administração em relação à importância, 
à significação, à pertinência e ao valor do que se pretende 
avaliar. 

Scriven apud Davok (2007) aborda os atributos da 
qualidade e delimita como objetos educacionais valor 
e mérito. Um objeto educacional pode ter mérito e não 
ter valor, se não atende às necessidades da comunidade; 
porém, se não tem mérito, o objeto também não tem 
valor, porquanto, não fazendo o bem que se propôs fazer, 
está empregando mal os recursos de que dispõe para 
atender às necessidades sociais.

Sobre o aspecto das dimensões da qualidade relacio-
nadas às áreas humana e social, Demo (1995) afirma que 
o desempenho qualitativo formal é um condicionante sim-
ples de manejar, porque utiliza codificações e expressões 
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metodológicas que promovem consenso, argumentação e 
condução do trabalho. Já a qualidade política se reverte de 
complexidade, foge dos parâmetros avaliativos comuns e 
está relacionada com a ética engajada e inovadora. 

Para facilitar a compreensão da qualidade de ensino, 
enfocando-a de forma mais abrangente, Davok (2007) 
reuniu os posicionamentos de Demo, Sander e Scri-
ven sobre qualidade de ensino e chegou às conclusões 
seguintes: o valor e o mérito são condições necessárias 
para um objeto educacional exibir qualidade; a efetivi-
dade e a relevância, condições necessárias para ele ter 
valor; a eficiência e eficácia, condições que determinam 
o mérito do objeto educacional. Portanto, um objeto edu-
cacional que não reúne as condições relevância, efetivi-
dade, eficácia e eficiência não pode ser considerado de 
boa qualidade.

Desse modo, quando se avaliam as diretrizes estabe-
lecidas pelo REUNI, deve-se considerar, segundo Demo 
(1995), não somente os aspectos qualitativos formais 
e sim a educação com qualidade, ou seja, inovadora e 
humanizadora. 

 É com essa visão que a UFC deve estimular o desen-
volvimento da aprendizagem e o aprofundamento da 
investigação e da pesquisa, a formação de profissionais 
competentes, imbuídos de responsabilidade social e 
prontos para atuar na na construção do bem comum, para 
inserir-se na realidade regional e brasileira e para colocar 
a ciência e a tecnologia a serviço da comunidade, tudo 
isso em bases sustentáveis. (UFC, 2007).

No REUNI, cada diretriz está inserida numa das seis 
dimensões apresentadas na proposta encaminhada pela 
UFC ao MEC. Cada uma das dimensões está esquemati-
zada em metas e cronogramas de execução que contem-
plam as ações informadas em suas diretrizes.
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Neste estudo, a análise da primeira dimensão tomará 
por base o relatório preliminar sobre a expansão da UFC 
em tempos de REUNI, que trata da parte quantitativa da 
proposta, isto é, do meio que se conjuga e se agrega para 
a efetivação do fim ao qual a universidade se propõe. As 
outras dimensões analisadas se basearão nos documen-
tos emitidos pela UFC para o Programa REUNI e corres-
ponde à parte qualitativa das ações e metas propostas. 

Apesar de todas as dimensões serem mecanismos 
essenciais ao soerguimento da UFC, que passou, como 
todas as universidades federais, por um período crítico, 
em relação aos aspectos estruturais gerais, nossa pes-
quisa concentra-se na questão qualitativa do ensino e 
tem o objetivo precípuo de analisar as implicações que 
a expansão e a reestruturação incentivadas pelo governo 
propõem como solução para a melhoria do ensino supe-
rior público.

A inclusão social, propósito maior do do REUNI, repre-
senta o motivo mais significativo para que se rompa o 
ciclo de exclusão, marcado pela dificuldade de acesso 
ao ensino superior, principalmente em se tratando de 
estudantes carentes. Ainda assim, as ações do REUNI não 
dão certeza de que a responsabilidade da universidade 
de preparar o discente para utilizar seus conhecimentos e 
suas percepções multi e interdisciplinares na construção 
de uma sociedade mais justa e mais igualitária será rigo-
rosamente cumprida.

A visão de acessibilidade não pode e nem deve estar 
atrelada ao resgate da dívida social que permeia nossa 
sociedade ao longo dos séculos; ela deve visualizar o 
homem como parte deste universo, na condição de pessoa 
que pode contribuir para o bem comum. 

O domínio do conhecimento e do saber minimiza 
a relação de subserviência e traz benefícios sociais e 
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culturais para a sociedade, sendo a maneira mais coe-
rente de se construir uma verdadeira universidade, com-
prometida com a construção do saber, que se deve rever-
ter em benefícios sociais, exatamente como se espera da 
Universidade do século XXI.

Como a formação para o exercício profissional exige 
da universidade transformação permanente, é imperiosa 
a construção de novos paradigmas, sintonizados com 
uma discussão coletiva que envolva a expansão e a rees-
truturação, o que pressupõe uma postura proativa, da 
qual possa resultar o aprofundamento e a atualização dos 
saberes e seus modos de produção. 

Desse modo, o presente estudo, que destaca a qua-
lidade da educação superior e das universidades, se coa-
duna com a concepção de Demo (1995) sobre os concei-
tos de qualidade formal e qualidade política, associados 
aos conceitos de qualidade acadêmica, social e educativa. 
A qualidade acadêmica é definida como a capacidade de 
o docente produzir ciência a partir da pesquisa, o que só 
acontece quando o professor transmite o conhecimento 
aos alunos de forma articulada no que tange aos aspec-
tos teórico e prático, este último focado nas soluções aos 
problemas da sociedade.

Analisando o documento A Expansão da UFC em 
Tempo de REUNI, relatório preliminar da Pró-Reitoria de 
Graduação, de agosto de 2009, que trata de um conjunto 
de ações, parte delas já executadas, observa-se que dele 
consta a contratação de docentes e de pessoal técnico-
-administrativo, com vistas a a suprir a defasagem de 
pessoal, por meio do preenchimento de vagas, tanto de 
Fortaleza quanto dos campi avançados. 

Sem dúvida, trata-se de um avanço em relação aos 
anos que precederam o REUNI, entretanto o relatório 
demonstra que, embora o quadro atual seja constituído 
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de profissionais com qualificação adequada às suas ati-
vidades, para que a UFC atinja a meta desejada no que 
tange à elevação da qualidade do ensino, este contingente 
de pessoal ainda é insuficiente, dado o porte do projeto 
de expansão idealizado. 

Ainda com foco na qualidade do ensino, outro aspecto 
relevante e estabelecido como meta para o desenvolvi-
mento satisfatório do REUNI é o que trata dos preceitos 
fundamentais que norteiam a assistência estudantil.

 Em 2009, foram implantadas novas bolsas, distribuí-
das a alunos das várias modalidades de ensino, como 
forma de favorecer a prática dos conhecimentos apreen-
didos. Essas bolsas beneficiam alunos de graduação 
que desenvolvem ações de ensino, pesquisa e extensão, 
dando-lhes a oportunidade de construir uma formação 
acadêmica ampla, por meio da interdisciplinaridade, da 
atuação coletiva e do trabalho em equipe, de modo que 
a pesquisa científica gere benefícios para a sociedade 
(UFC,2007q). Apesar de já ser sentida uma mehoria em 
relação a gestões passadas, pode-se constatar que o 
REUNI ainda está muito aquém do que seria suficiente 
para atender a demanda reprimida. 

Percebe-se que a universidade deve evoluir mais em 
relação à administração da educação, ilação implícita nos 
critérios de avaliação de qualidade, que é por Sander 
(1995) relacionada à efetividade, conforme quadro atrás 
descrito ( DAVOK, 2007, p.5). 

Outro aspecto considerado no relatório é a expansão 
de vagas para estudantes em cursos existentes e a criação 
de novos cursos de graduação em Fortaleza, alargando 
assim a porta de entrada da universidade pública.

A criação de cursos novos em nível de graduação e de 
pós-graduação vem ao encontro do anseio da população 
pelo aumento das possibilidades de acesso à comunidade 
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universitária, na perspectiva de um desenvolvimento pau-
tado pelo senso crítico, de modo que o conhecimento 
sirva à sociedade, sem necessariamente estar subjugado 
às forças do mercado. A criação de novas unidades acadê-
micas nas mais diversas áreas abre um leque de possibili-
dades de se pôr em prática a interdisciplinaridade, prática 
reconhecidamente relevante para a formação cultural do 
estudante e para a interação social.

Após várias décadas de desmonte da universidade 
pública, surge o REUNI, por vezes considerado uma con-
trarreforma do governo, o que lhe tem rendido severas 
críticas, sobretudo pelo fato de o objetivo do programa 
referente ao resgate da infraestrutura, por meio de refor-
mas e construção de instalações físicas e aquisição de 
equipamentos e da ampliação do acervo bibliográfico, ter 
ocupado o mesmo status dos que tratam da inclusão e da 
expansão social. Ainda assim, há que se reconhecer ter o 
REUNI facilitado o alcance das metas estabelecidas pela 
UFC, embora ainda não se possa creditar-lhe a promoção 
de um ensino de qualidade.

Favorecida pela adesão ao REUNI, a UFC iniciou a con-
tratação de professores para atender a demanda gerada 
pela criação de novos cursos. Nesse contexto, surge um 
polêmico debate sobre a figura do professor-equivalente 
que vai, gradativamente, ocupando o espaço laboral dos 
professores substitutos, medida que cria expectativa em 
relação à melhoria da qualidade do ensino.

De acordo com Portaria Normativa Interministerial nº 
22, de 30 de abril de 2007, referendada pelo Ministério da 
Educação e pelo Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão, essa nova forma de contratação de professores 
é um instrumento de gestão administrativa de pessoal, 
cujo propósito é o de formar um banco de professores 
para atuar nas universidades, estando nele determinado 
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que “as novas autorizações para contratação de docentes 
correspondentes à expansão das universidades federais 
serão expressas em professores-equivalentes.”

Para explicitar essa medida, Lima (2008) afirma que, a 
um só tempo, esse tipo de contratação induz ao aumento 
da produtividade e à precarização da qualidade do ensino, 
isto é, à medida que se impõe ao professor efetivo o exer-
cício concomitante em atividades de ensino, pesquisa e 
extensão, ainda que todas tenham igual importância no 
contexto da universidade e na formação do discente, a 
qualidade do ensino fica comprometida.

 Todavia, um projeto como o REUNI, que se baliza 
principalmente pelos objetivos de ampliar o acesso e a 
permanência na graduação e de melhor aproveitar a 
estrutura física e os recursos humanos disponíveis nas 
universidades federais, tendo como meta global elevar a 
taxa de conclusão média dos cursos de graduação pre-
senciais para 90% e a relação aluno/ professor para 18 ao 
final dos cinco anos, não demonstra efetivamente preocu-
pação com a qualidade e sim com a quantidade de gradu-
ados, numa atitude de descaso com o nível da formação 
que esses estudantes recebem. 

Cabe, portanto indagar: De que forma contribuirá o 
REUNI para elevar a qualidade do ensino, se o seu foco, 
conforme várias opiniões, não incide sobre a reestrutu-
ração acadêmico-curricular? A resposta a essa pergunta 
está na seguinte constatação: nos três primeiros anos 
– 2007 a 2009 – as ações do REUNI focaram-se priori-
tariamente na dimensão quantitativa, em detrimento das 
outras dimensões.

Certo é que a ampliação da oferta de educação supe-
rior pública limitou-se basicamente ao aumento de vagas 
de ingresso, decorrente da criação de cursos noturnos, o 
que já poderia estar ocorrendo antes do REUNI, mesmo 
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com a precariedade do quantitativo de docentes. A exis-
tência de instalações ociosas no turno da noite, por si 
só, teria justificado um plano de redimensionamento do 
quadro de servidores técnico-administrativos da UFC, de 
modo que a implantação desses cursos pudesse ter sido 
efetivada, sem comprometer as atividades normais da 
instituição. 

Conforme Sander, apud Davok (2007, p.510), a qua-
lidade em educação deve ser considerada a partir de 
diferentes dimensões analíticas, razão por que a demora 
na instalação dos cursos noturnos demonstra que os cri-
térios de desempenho administrativo, relacionados à efi-
ciência, a eficácia, à efetividade e à relevância, bem como 
os que se referem à qualidade instrumental, definida pelo 
nível de eficiência e eficácia dos métodos utilizados no 
processo educacional, não foram aplicados na UFC.

Ainda segundo Sander, antes do REUNI, o critério da 
eficiência não foi aplicado satisfatoriamente na UFC e 
hoje a instituição busca aplicar o critério da eficácia, tão 
só pela concretização das metas, e o da efetividade, por 
meio apenas do atendimento às demandas da sociedade, 
como forma de cumprir as exigências impostas pelo 
REUNI, ainda que não se tenha como certa a promoção da 
qualidade do ensino. 

Na verdade, avançar sem uma infraestrutura adequada 
à execução das atividades previstas não é  recomendável; 
por outro lado, estabelecer contrapartida, para obter recur-
sos adicionais condicionados à execução das metas estabe-
lecidas, constitui-se um procedimento reconhecidamen te 
válido, entretanto, em nenhum dos dois casos, está refletida 
plenamente a preocupação com a qualidade do ensino.

É nessa dinâmica que o REUNI desvia-se do critério 
qualidade do ensino, conforme afirmam Tonegutti e 
Martinez:
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De início, devemos deixar clara a nossa opinião sobre 
a concepção que se apresenta no REUNI. Há muitos 
anos, lutamos pela ampliação da oferta de vagas nas 
universidades públicas, e, portanto, este não é ponto 
de discordância. Entretanto, a ampliação da oferta 
deve ocorrer dentro de parâmetros que permitam a 
manutenção, ou até a desejável ampliação do padrão 
de qualidade do ensino superior público, e isto, como 
poderemos concluir neste trabalho, não é possível 
dentro dos limites impostos pelo REUNI. (TONEGUTTI 
E MARTINEZ, 2007, p.1). 

Para Tonegutti e Martinez (2007), as duas metas que 
regulam todos os projetos submetidos ao REUNI não se 
harmonizam aos padrões de qualidade de ensino e sub-
metem o trabalho docente a uma maior precarização, 
além de violar a autonomia universitária ao fixar padrões 
de competência acadêmica para as universidades. 

Verifica-se que, nos moldes do REUNI, a UFC comete 
um equívoco e se ajusta novamente ao pensamento neo-
liberal da educação quando se compromete a criar cursos 
formativos, de curta duração, voltados exclusivamente ao 
mercado.

Para Silva, in Gentili e Silva (2002), ao adotar essa 
posição, a UFC está capitulando aos projetos empresa-
rias que restringem a educação somente à preparação do 
indivíduo para trabalho, diminuindo assim as chances de 
as classes menos favorecidas adquirirem uma educação 
ampliada em seus aspectos multidisciplinares.

A dimensão Reestruturação Acadêmico-Curricular, 
conquanto contemple metas enquadradas nas dimensões 
da qualidade educativa, social e acadêmica e garanta o 
aumento do número de bolsas de iniciação à docência e 
a expansão nas áreas artístico-culturais e esportivas, bem 
como a ampliação, a consolidação e o equilíbrio entre as 
diversas áreas de conhecimento, por meio da interação 
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com as ações da dimensão Compromisso Social da Ins-
tituição, comete um deslize quanto à reestruturação do 
curso de graduação.

Assumindo um posicionamento paradoxal, a UFC 
propõe a reestruturação de toda a graduação, começando 
pela inserção do bacharelado interdisciplinar como a pri-
meira etapa de estudos, com vistas a aumentar o número 
de diplomados (mesmo que esse diploma tenha duvidosa 
utilidade para os estudantes egressos), apenas para atin-
gir a meta estabelecida pelo REUNI, segundo a qual a taxa 
de diplomação deve alcançar o percentual de 90% em 
relação aos ingressantes.

 Desse modo, o curso de graduação continua focado 
na formação profissional, descaracterizando assim a fina-
lidade da universidade, no que tange ao tripé ensino, pes-
quisa e extensão (TONEGUTTI e MARTINEZ, 2007, p.4-5).

Nesse contexto, a qualidade de ensino fica compro-
metida, pois, segundo Demo (1995), para se fazer qua-
lidade é necessário a existência de direito e de fato do 
“processo educativo”. Em outras palavras, reduzir a edu-
cação a ensino, instrução, aprendizagem e treinamento é 
um dos maiores atrasos.

 De acordo com a proposta da UFC para o Programa 
REUNI, o ponto que trata da evasão está presente na maio-
ria das ações previstas nas dimensões Reestruturação 
Acadêmico-Curricular e Compromisso Social, dentre as 
quais inclui-se a implementação do Plano de Assistência 
Estudantil.

Além do combate à evasão, problema recorrente na 
universidade, a UFC vê-se diante do desafio de levar a 
efeito ações como ampliar o número de bolsas, a assis-
tência alimentar, o número de vagas nas residências, o 
acompanhamento psicopedagógico e potencializar a inter-
face entre o ensino e a pesquisa, de modo a maximizar a 
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importância do REUNI, na crença de que, por meio desse 
programa, todos esses benefícios sejam efetivados.

 Muitas destas atividades já poderiam ter sido reali-
zadas de forma mais responsável, por meio de soluções 
criativas e efetivas. A interface entre ensino e pesquisa e 
extensão é de fácil execução, porquanto é nesse tripé que 
a instituição se equilibra.

Conveniente seria, pois, segundo Demo (1995), que a 
UFC aplicasse a conceituação da qualidade social, sendo 
partícipe da formação do indivíduo como cidadão crítico 
e ético, capaz de interagir com a comunidade através de 
ações extensionistas, promovendo assim o entrelaça-
mento da prática com a teoria, em benefício da população, 
do desenvolvimento social e da formação do indivíduo 
de quem se espera mais do que a simples condição de 
agente transmissor das informações e dos conhecimentos 
técnicos adquiridos por meio de sua graduação.

Reiterando esse pensamento, Davok (2007) admite 
que as diferentes significações da qualidade em educação 
podem ser entendidas como a forma de tornar possível o 
domínio eficaz do conteúdo previsto no plano curricular 
ou ainda como a que possibilita a aquisição de uma cul-
tura científica ou literária, que desenvolve a máxima capa-
cidade técnica para servir ao sistema produtivo e favorece 
também o espírito crítico e a consequente transformação 
da realidade social. 

Certo é que, se as ações enunciadas forem rigorosa-
mente postas em prática pela UFC, a dimensão relativa à 
inclusão social e à promoção da qualidade do ensino será 
atendida.

Embora se tenha como certo que a execução dessas 
ações vem privilegiando o aspecto quantitativo, é anima-
dor perceber que a UFC demonstra claramente a intenção 
de elevar a qualidade de ensino na instituição, o que resta 
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proveitoso para toda a comunidade acadêmica e princi-
palmente para a sociedade.

 Outro argumento utilizado para justificar a necessi-
dade da implantação do REUNI refere-se à diminuição da 
evasão. Tonegutti e Martinez (2007) afirmam que, apesar 
de haver poucas pesquisas que analisam qualitativamente 
essa questão, os altos índices de evasão verificados nas 
IFES estão atrelados à obrigação imposta aos estudantes 
de ter que fazer, precocemente, a escolha da profissão e 
ainda à dificuldade de conciliar estudo e trabalho. 

Sabe-se que a demanda por ensino superior é deveras 
grande, razão por que apontar o REUNI como um instru-
mento que vai dar suporte indefinido às ações propostas é 
precipitado. Não resta dúvida de que muitas etapas ainda 
devem ser transpostas, além de ser necessário levar em 
conta fatores imprevisíveis que podem eventualmente 
obstar o andamento das ações do REUNI, reconhecido 
como uma política de governo e não um Programa de 
Estado, ilação que torna pertinentes as incertezas a res-
peito da sua continuidade.

 Considerando essa insegurança, faz necessário asse-
gurar outros investimentos para a educação superior, 
visto que, sem financiamento, a qualidade do ensino fica 
comprometida.

Lima (2008), depois de analisar as estratégias impos-
tas pelo REUNI, diz que o programa pode acarretar o des-
monte das atividades inerentes à universidade, resumidas 
na responsabilidade de socializar o conhecimento cien-
tífico, tecnológico, social e cultural, com vistas a formar 
cidadãos críticos, éticos e participativos. 

 A discussão sobre qualidade do ensino não consta do 
Decreto nº 6.096, ou seja, apenas no artigo 2º, alínea III, 
aparece uma leve menção ao tema, mais precisamente 
no trecho que se refere à “revisão da estrutura acadêmica, 
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com reorganização dos cursos de graduação e atualização 
de metodologias de ensino-aprendizagem, buscando a 
constante elevação da qualidade”. Como se vê, não estão 
definidos na letra da lei os parâmetros dessa qualidade.

Cabe aqui frisar que o REUNI contempla a mobilidade 
estudantil, ou seja, a possibilidade de o estudante assi-
milar um conjunto de novas disciplinas, cumprir créditos 
num outro instituto ou noutra universidade, em outro 
Estado ou em outro país. 

Essa medida dá ao discente a oportunidade de esta-
belecer convivência com outras pessoas, bem como de 
aprender a lidar com situações inovadoras e com a mul-
tidisciplinaridade, o que se caracteriza como um meio de 
se alcançar a qualidade do ensino. 

Partindo para uma análise crítica, diversos pensamen-
tos se contrapõem em relação ao REUNI, principalmente 
por ser um tema novo, recentemente aplicado nas uni-
versidades, condições que reduzem a possibilidade de se 
levar a efeito uma avaliação completa e formal do pro-
grama. Portanto, em conformidade com os documentos 
do REUNIl, já analisados e disponibilizados no site da UFC, 
a proposta do REUNI, em alguns aspectos, reflete a pro-
moção da qualidade do ensino, embora muitos ajustes 
devam ser feitos. 

É prematuro, portanto, afirmar que o REUNI compro-
mete a qualidade do ensino, assim como não se dizer que 
suas dimensões conseguirão promover os aspectos qua-
litativos da educação superior, sobretudo no que tange 
ao caráter de imprescindibilidade de que se reveste a 
construção dos saberes a partir da pluralidade e da mul-
tidisciplinaridade, tal como exige a educação do século 
XXI, aqui entendida como a que consiste em aprender a 
aprender e em desenvolver as bases da cidadania e da 
cocidadania, a partir do conhecimento do mundo e dos 
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valores da sociedade, em um espaço de participação polí-
tica e democrática. 

Conclusão

Após várias décadas de desmonte, as universidades 
federais vivenciam a ampliação dos seus orçamentos, o 
preenchimento dos seus quadros, por meio da realização 
de concursos públicos, e a liberação de recursos a ela desti-
nados pelo governo, dentre os quais os oriundos do REUNI. 

A expansão das universidades federais e o conse-
quente aumento da oferta de vagas pelo REUNI represen-
tam ações de grande importância, apesar de não serem 
suficientes para atender plenamente as necessidades da 
população. Na verdade, há que se reconhecer a intenção 
do governo de reduzir as desigualdades no Estado do 
Ceará em relação ao ensino superior.

A UFC avançou na instalação de campi avançados em 
várias regiões do Estado e ampliou vagas e cursos nos 
já existentes. Essa expansão, que representou um grande 
passo em direção ao atendimento da demanda por ensino 
superior no Ceará, teria sido bem mais proveitosa, se a 
ênfase das ações institucionais tivesse sido igualmente 
distribuída entre os âmbitos quantitativo e qualitativo da 
educação.

 Tomando o período de 2003 a 2009 como referên-
cia, é possível constatar que o crescimento do aporte 
de investimentos na manutenção e na infraestrutura 
das universidades federais, assim como a interiorização 
da universidade e a consequente contratação de docen-
tes para as IFES, ainda não são suficientes para repor a 
carência de professores e técnicos administrativos, sobre-
tudo porque o projeto de expansão em prática revela-se 
arrojado, estando ainda em desequilíbrio a relação entre 
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a grade de cursos ofertados e o pessoal para atender toda 
a demanda. 

Para atingir a qualidade ideal do ensino, a UFC deve 
desenvolver políticas alicerçadas na investigação e na pro-
blematização, procurando formar elos com a sociedade, 
de maneira que a formação acadêmica e profissional 
assegure a inserção social.

Nesse contexto, o REUNI na UFC pode vir a desempe-
nhar um importante papel na construção de um ensino de 
qualidade, o que está tão só na dependência de as dimen-
sões e as metas estabelecidas na proposta de adesão 
serem executadas de acordo com o previsto.

Ressalte-se ser necessário estabelecer critérios de 
avaliação permanente, com vistas a prevenir quebra de 
continuidade das ações em curso. Considerando a tem-
poralidade do REUNI, é imprescindível que se estabeleça 
um cronograma rigoroso, sobretudo para o projeto de 
expansão, a fim de assegurar que as ações relativas à 
sustentabilidade da qualidade do ensino superior na UFC 
se tornem permanentes, mesmo depois de decorridos os 
cinco anos (2007–2012) de adesão ao REUNI.
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SUBSÍDIOS DA OUVIDORIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER 
CANTÍDIO (HUWC) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) PARA A 
GESTÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR

Rosa Ângela de Brito Falcão

André Haguette

Introdução

A discussão sobre ouvidorias em saúde pública, e 
mais especificamente em hospitais federais de ensino 
superior, é fundamental, porquanto gera embasamentos 
para as ações de controle social das políticas públicas de 
saúde e educação. É inquestionável o fato de as ouvidorias 
exercerem relevante papel no controle do desempenho 
da administração pública, sobretudo por se constituirem 
num órgão fomentador da criação de uma consciência crí-
tica, imprescindível ao cumprimento dos preceitos legais 
que regem a assistência pública de saúde, desenvolvida 
nos hospitais federais vinculados às Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES).

Nesses termos, as ouvidorias em hospitais universitá-
rios materializam o que pensam os usuários dos órgãos 
de saúde pública acerca dos serviços a eles disponibili-
zados, formalizando assim a participação do cidadão no 
processo de melhoramento das atividades hospitalares, 
vinculadas ao ensino, à pesquisa e à extensão.

Tendo o instituto da ouvidoria a função de procurador 
do interesse do cidadão, condição que lhe assegura lega-
lidade e legitimidade para atuar na reparação do direito 
do cidadão-usuário, presume-se que seu objetivo final 
ultrapasse os limites do registro das manifestações, para 
alcançar a solução dos problemas detectados. 
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No entanto, no contexto da saúde pública, no qual se 
incluem os hospitais universitários financiados pelo Serviço 
Único de Saúde – SUS, há contingências que se constituem 
verdadeiros entraves, tanto econômicos quanto tecnológi-
cos e de recursos humanos, por vezes, de difícil resolução. 

Em termos amplos, mapear os pontos de estrangula-
mento do modelo de gestão desses hospitais, a partir da 
coleta de informações dos próprios usuários dos serviços, 
pressupõe auferir à ouvidoria o papel de desencadeador 
do aperfeiçoamento do sistema democrático institucional, 
porquanto, em última instância, contribui para o aprimo-
ramento dos serviços prestados.

O HUWC/UFC é um hospital absolutamente financiado 
pelo SUS, que mantém vínculo com o Ministério da Edu-
cação – MEC, em virtude de integrar um complexo univer-
sitário. Além da assistência à saúde incide também sobre 
o tripé ensino, pesquisa e extensão, razão por que sua 
gestão se operacionaliza por meio da interface entre três 
instâncias: a do SUS, a da universidade e a do próprio 
hospital. 

Essa assertiva tem como pressuposto que as manifes-
tações trazidas pelos usuários do HUWC ao seu serviço de 
ouvidoria estão relacionadas a essas instâncias gestoras, 
cujos problemas emblemáticos serão aqui analisados.

 Neste estudo, optou-se por não citar os setores dos 
HUWC sobre os quais as manifestações dos usuários 
incidem, mas sim por criar eixos de análise para cada 
esfera de gestão. Para tanto, fez-se imprescindível foca-
lizar a ouvidoria como um instrumento gerencial capaz 
de contribuir com a elaboração do diagnóstico da gestão 
hospitalar, porquanto atua como um filtro das manifesta-
ções dos usuários, reconhecidamente importantes para a 
definição de ações para o aprimoramento da prestação 
dos serviços.
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Revisão da Literatura 

O instituto da ouvidoria tem registro na história da 
humanidade, como um instrumento posto a serviço do 
controle da administração pública, embora não haja um 
consenso doutrinário que unifique a sua materialidade 
em nível internacional. 

Segundo Bastos (2006), a história da ouvidoria no 
mundo remonta a civilizações anteriores ao ombudsman 
sueco do século XVIII. A ouvidoria, tomada sob o prisma 
da atualidade, guarda semelhança com outros instrumen-
tos de controle usados em diferentes épocas, por diferen-
tes povos, por exemplo, o Euthynoi, na Grécia; o Efhora, 
em Esparta; o Yan, na China; o “Olho do Rei”, no Império 
Persa; o Tribunus plebis, na Roma Antiga; o Conselho 
dos Dez, em Veneza; o Missi Domicini, na Igreja Medieval 
Cristã; o Procurador Geral, na Rússia; o Supremo Repre-
sentante do Rei, na Turquia.

Com arrimo em Auto Filho (2004), é consenso na lite-
ratura internacional que, em 1713, na Suécia, o rei Carlos 
XII nomeou o seu Supremo Representante, com o nome 
de hagte ombusdmannen (traduzido como Procurador 
Supremo), cuja função era fiscalizar se os funcionários 
públicos exerciam suas obrigações em conformidade com 
as leis e regulamentos.

Após ser derrotada na guerra contra a Rússia, a Suécia, 
em 1807, perdeu parte do seu território, espaço hoje 
ocupado pela Finlândia. Em 1809, uma nova constituição 
foi promulgada, limitando o poder real e criando novas 
prerrogativas para o parlamento. Nesse contexto, surge a 
figura do ombudsman sueco, eleito pelo parlamento, com 
a missão de agir como interlocutor entre a população, de 
quem era representante, e o governo, fortalecendo assim 
o direito dos cidadãos frente ao poder do Estado (BRASIL, 
2006a). Segundo Amaral Filho (1993, p.17),
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O Ombudsman, tradicional instituição sueca, tem 
seduzido constitucionalistas e administrativistas de 
todo o mundo, por suas peculiaridades, por sua atua-
ção pouco formal, porque foge à clássica divisão mon-
tesquiana do equilíbrio dos três poderes.

Internacionalmente, as principais ouvidorias surgiram 
na seguinte cronologia: 1809 – Suécia; 1919 – Finlândia; 
1955 – Dinamarca; 1962 – Noruega; 1967 – Grã-Bretanha; 
1967 – Canadá; 1981 – Espanha; 1983 – Argentina; 1986 
– Brasil (ALVES JÚNIOR, 2002, p. 29). 

No Brasil, de acordo com Fernandes e Silva (2006, p.51),

[...] desde a divisão territorial do Brasil em Capitanias 
Hereditárias, ouvidores eram indicados pelo rei de 
Portugal para exercerem suas atribuições juntamente 
com os governadores gerais, sendo considerada a 
segunda autoridade da Capitania. 

Ainda segundo Fernandes e Silva (2006), o ouvidor 
da Colônia representava essencialmente a autoridade 
governamental e não os interesses do cidadão comum, 
ou seja, sua função era exercida de forma contrária à que 
se pratica nos dias atuais. Bastos (2006, p.21), a respeito 
do assunto, afirma que: 

No Brasil, a primeira proposta de criação de um ins-
tituto que se aproximava ao modelo do Ombudsman 
sueco ocorreu em 1823 por iniciativa do Deputado 
Constituinte José de Sousa Melo, representante da 
Província de Alagoas, que apresentou um projeto esta-
belecendo a instituição, em cada província, de um” 
Juízo do Povo” para que a população pudesse recorrer 
nos casos de opressão para apresentar na Corte suas 
queixas. 

De acordo com Alves Júnior (2002, p.33), 

Por meio do decreto nº 50.333, de 02 de março de 1961, 
deu-se a primeira tentativa de institucionalização, no 
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Brasil, da figura do Ouvidor clássico ao instituir-se nas 
Capitais dos Estados os Sub-gabinetes da Presidência 
da República. Apesar de não levar o nome Ouvidor, 
serviu para revelar a preocupação governamental com 
a necessidade de se instituir, em âmbito nacional, 
mecanismo eficaz em favor dos cidadãos, de defesa de 
seus direitos e garantias fundamentais. Entretanto, os 
Sub-Gabinetes da presidência da República não che-
garam a se instalar, sendo o Decreto governamental 
revogado pelo o de nº 51.333, em 6 de setembro de 
1961.

A abertura política alavancada nos anos 70, portanto 
ainda durante o regime militar, possibilitou o surgimento 
de expectativas de participação popular na gestão pública, 
conquanto, durante o processo de redemocratização do 
país, todas as tentativas de introduzir o ombudsman no 
Congresso Nacional tenham sido frustradas (BASTOS, 
2006).

 Amaral Filho (1993) afirma que, desde a Nova Repú-
blica, o Brasil tem assistido a um intenso movimento em 
favor da criação de uma figura semelhante ao ombuds-
man no âmbito da administração pública, com a função 
de proteger o cidadão comum contra erros, omissões ou 
abusos de autoridades administrativas.

Fernandes e Silva (2006, p.53) afirmam que “A pri-
meira Ouvidoria pública do País foi criada em 18 de março 
de 1986, no município de Curitiba, mediante o Decreto-
-Lei No 215/86”. 

No contexto internacional, constata-se que a institu-
cionalização do ombudsman/ouvidorias se deu por uma 
imposição constitucional, ao contrário do Brasil, onde a 
instalação desse instrumento de suporte administrativo 
foi uma iniciativa de parte dos gestores públicos (FERNAN-
DES e SILVA, 2006). 
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Fuques e Norões (2002, p.10) assinalam que “a 
Ouvidoria no setor público no Ceará passou a existir em 
novembro de 1991, por meio do Decreto No 21.661, assi-
nado pelo Governador do Estado”. Segundo as autoras, a 
implantação ocorreu na esfera da saúde pública, com o 
objetivo de aprimorar o funcionamento dos serviços de 
saúde.

Na mesma fonte, colheu-se a informação de que, em 
maio de 1997, através da Lei de No 12.686, a Assembléia 
Legislativa Estadual no Ceará cria a função de Ouvidor 
Geral do Estado. 

De acordo com dados da Ouvidoria Geral da União, o 
quadro de ouvidorias públicas no Brasil, após 1986, tem 
se disseminado por via legislativa, sempre com o propó-
sito de resguardar os direitos fundamentais do cidadão e 
de assegurar que os órgãos públicos cumpram fielmente 
os Princípios da Administração Pública no exercício do 
serviço público (BRASIL, 2004).

Em 1992, a Lei No 8490/92 cria a Ouvidoria Geral da 
República na estrutura regimental do Ministério da Jus-
tiça. Após a promulgação de outros decretos e medidas 
provisórias, em 2004, a Lei No 10.689/04 ajusta a deno-
minação de Ouvidoria Geral da República para Ouvidoria 
Geral da União, entre cujas competências, definidas pelo 
Decreto No 4.785/03, está a de coordenar as ouvidorias do 
Poder Executivo Federal (BRASIL, 2004).

 Os aspectos normativos do instituto da ouvidoria, 
que contemplam a natureza da função, a previsão jurí-
dica e a sua materialidade na administração pública, têm 
suscitado calorosas discussões entre os teóricos da área. 
A revisão bibliográfica demonstra que, no contexto inter-
nacional, há diferenças cruciais no que tange às caracte-
rísticas da ouvidoria que, até agora, se constitui um misto 
dos modelos sueco e lusitano.
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Para Oliveira (2000, p. 173), “O Ombudsman escandi-
navo clássico e o Ouvidor de herança lusitana, apesar de 
comungarem em suas ações, são de certa forma institui-
ções distintas.”

 O autor explicita que o ombudsman de origem sueca 
age de maneira independente, separado da administra-
ção, tendo, de fato, um olhar externo, porquanto é for-
malmente indicado ou eleito pelo parlamento. No Brasil, 
apesar de a defesa dos interesses individuais e coletivos 
dos cidadãos, tal como ocorre na Suécia, ser o objetivo 
precípuo das ouvidorias, estas funcionam como órgãos 
do Poder Executivo, tendo, por conseguinte, caracterís-
ticas de controle interno da Administração Pública (OLI-
VEIRA, 2000).

 Gomes (2000), reforçando o pensamento de Oliveira 
(2000), diz que os eixos diferenciadores entre o modelo 
doutrinário do instituto do ombudsman e as ouvidorias 
brasileiras são os seguintes: localização institucional, 
função, autonomia, competência, requisitos do cargo e 
modo de seleção.

Apesar das diferenças doutrinárias, o processo de 
consolidação do instituto da ouvidoria no Brasil, inega-
velmente, tem trazido avanços para a materialidade do 
controle social e da democracia participativa no âmbito da 
administração pública, uma vez que possibilita ao cidadão 
comum, de modo informal, o acesso à máquina pública, 
o que se dá sob as formas de reclamação, sugestão e 
denúncia, material posteriormente submetido à análise, 
com vistas a dar subsídios às medidas a ser adotadas.

Método

Neste trabalho, realizou-se uma pesquisa explora-
tória, descritiva e documental, incluindo uma análise 
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descritiva dos dados estatísticos obtidos no período de 
2006 a 2008, no serviço de ouvidoria do Hospital Univer-
sitário Walter Cantídio, da Universidade Federal do Ceará. 
Como forma de nortear a pesquisa, indagou-se como 
está caracterizada a gestão do HUWC/UFC, relativamente 
às manifestações dos cidadãos-usuários que procuram o 
serviço de ouvidoria do hospital? 

 O universo pesquisado totalizou 698 manifestações, 
produzidas por cidadãos usuários da ouvidoria sob a 
forma de relatos.Esse material passa por um processo 
de digitalização, no caso de reclamação, sugestão, elogio 
e denúncia, sendo as informações anotadas no livro de 
ocorrência.

 O estudo foi organizado para abranger o tripé analí-
tico a seguir: diagnóstico da gestão do hospital, com base 
nos eixos de análise estabelecidos pela pesquisa; identica-
ção dos resultados alcançados pelo serviço de ouvidoria, 
com foco nas soluções individuais e coletivas dos pleitos 
dos cidadãos usuários e, por fim, averiguação das ações 
de aprimoramento dos serviços prestados, adotadas pelo 
grupo gestor, a partir do recebimento das manifestações 
encaminhadas pela ouvidoria.

O objetivo da análise dos dados, agrupados por meio 
de uma estatística descritiva, foi identificar as manifesta-
ções recebidas e distribuí-las de acordo com a instância 
de gestão a que se referiam, considerando que, como foi 
atrás mencionados, o grupo gestor do hospital está divi-
dido em três segmentos. Definiu-se também como obje-
tivo da pesquisa identificar as ações de aprimoramento 
da gestão, decorrentes, a um só tempo, das manifesta-
ções dos usuários da instituição hospitalar em análise e 
da atuação do serviço de ouvidoria. A parte descritiva da 
pesquisa resultou da análise estatística dos dados dis-
postos no Excel para produção de tabelas e da análise 
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qualitativa, por meio do preenchimento do roteiro de 
coleta de dados. 

Para o diagnóstico da gestão hospitalar, as manifesta-
ções recebidas pela ouvidoria foram classificadas em 
reclamação, sugestão, informação, elogio e  denúncia, 
todas devidamente analisadas. Em seguida, essas mani-
festações foram agrupadas conforme a instância da gestão 
a que se referiam. O estudo elegeu como  parâmetros da 
análise da gestão hospitalar os seguintes eixos: burocra-
cia, competência relacional, comunicação institucional, 
infraestrutura e financiamento. A definição desses eixos 
deveu-se à inter-relação existente entre eles e ainda 
ao fato de contemplarem todos os níveis de análise do 
modelo gestor: processos de gestão, gestão de pessoas e 
aporte financeiro e tecnológico.

No tocante à gestão do SUS, as manifestações foram 
agrupadas a partir da inerência que mantinham com à 
própria rede de serviços ou com o financiamento dos ser-
viços de saúde. No que concerne à gestão acadêmica, o 
estudo identificou manifestações relacionadas ao ensino 
e/ou à pesquisa e ainda à competência relacional. 

No que tange à identificação das ações que foram 
desenvolvidas pelo grupo gestor do HUWC/UFC a partir 
das manifestações dos usuários da ouvidoria, excluíram-
-se as manifestações de informação e de elogio, em 
virtude de não serem respondidas pelo grupo gestor. 
Foram consideradas, portanto, apenas as manifestações 
que tiveram desfecho satisfatório ou insatisfatório frente 
ao pleito do usuário, chegando-se à conclusão de que 
as ações de melhoramento dos serviços prestados pelo 
hospital decorreram dos pleitos individuais, os quais, por 
suscitarem mudança no processo de gestão, acabaram 
desencadeando uma solução de abrangência coletiva. 

Para os fins a que se propõe o estudo, definiu-se 
a gestão como um conjunto de ações que envolvem o 
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planejamento nas esferas política e administrativa, 
envolvendo,no caso em análise o Hospital Universitário 
Walter Cantídio,a Universidade Federal do Ceará e o Sis-
tema Único de Saúde.

A gestão hospitalar é o conjunto de procedimentos 
administrativos, pertinentes aos serviços de assistência 
à saúde, desenvolvidos no âmbito do HUWC/UFC, abran-
gendo toda a competência administrativa do hospital. 
Relativamente ao SUS, a gestão compõe-se do conjunto 
de procedimentos de competência administrativa do 
próprio sistema, adotados nas ações de atenção à saúde 
nos níveis terciário e quaternário, os quais se inter- rela-
cionam com as demais instâncias que integram o grupo 
gestor do hospital. Por fim, a gestão acadêmica reporta-se 
ao conjunto de procedimentos administrativos, levados a 
efeito no cotidiano do HUWC/UFC, tendo como foco os 
segmentos que compõem a universidade, quais sejam o 
ensino, a pesquisa e a extensão.

Resultados

Os hospitais federais de ensino superior são com-
plexos hospitalares que reúnem em seus objetivos fina-
lísticos a tríade ensino, pesquisa e assistência. De fato, 
funcionam como verdadeiras salas de aula, ao mesmo 
tempo em que exercem a função assistencial de qualquer 
hospital público, devendo dar respostas à sociedade civil 
e prestar contas com o SUS. São instituições de natureza 
pública, vinculadas ao SUS, que desenvolvem ações de 
assistência à saúde, abrangendo os níveis terciário e qua-
ternário do sistema público de saúde. 

As manifestações recebidas pelo serviço de ouvidoria 
do HUWC/UFC, no período de 2006 a 2008, totalizaram 
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698 manifestações, assim distribuídas: 298 reclamações, 
335 informações, 23 sugestões, 20 elogios e 22 denún-
cias, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Evolução do Número de Manifestações Rece-
bidas pela Ouvidoria do HUWC – 2006/2008

Tipos de 
manifestação 2006 % 2007 % 2008 %

Reclamação 120 46,9 84 41,2 94 39,5

Sugestão 10 3,9 7 3,4 6 2,5

Informação 108 42,2 102 50,0 125 52,5

Denúncia 10 3,9 4 2,0 8 3,4

Elogio 8 3,1 7 3,4 5 2,1

Total 256 100,0 204 100,0 238 100,0

Fonte: Pesquisa direta.

Ao longo dos três anos analisados, o item reclama-
ção teve um decréscimo de 27,7%. Relativamente a esse 
dado, o estudo identificou que as mudanças nos proces-
sos de gestão, decorrentes das manifestações do serviço 
de ouvidoria, causaram impactos no melhoramento dos 
serviços prestados e contribuíram para esse declínio. 

A manifestação de sugestão sofreu decréscimo de 
4,3%, o que, de certa forma, evidencia a visão deturpada 
da população usuária do SUS de que o serviço de ouvi-
doria pública destina-se tão só a receber reclamações e 
não outros tipos de manifestações como sugestões ou 
elogios. 

Foi observado, no mesmo período, um aumento de 
18,1% da manifestação de informação, justificando assim 
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a ilação de que o índice da demanda pelo serviço de ouvi-
doria tem relação direta com o retorno dado à população 
usuária, relativamente a questões pontuais da gestão do 
hospital, ponto que apresentou certo grau de ineficiência. 
Outro aspecto importante para reflexão é a influência das 
contingências da gestão do SUS no cotidiano profissional, 
revelada pela análise qualitativa dessas manifestações, 
muitas delas relativas ao eixo da rede de serviços do men-
cionado sistema, os quais serão descritos e comentados 
na sequência da pesquisa.

A manifestações de denúncia e de elogio sofrem, 
respectivamente, um decréscimo de 2,1% e 3,2%. Esses 
dados descritivos dão margem ao seguinte comentário: 
em se tratando da denúncia, o que é relevante não é o 
decréscimo, ma sim a sua amostra no universo da pes-
quisa, ou seja, sendo a ouvidoria um órgão de defesa de 
direitos coletivos e de garantias individuais, num universo 
tão complexo como é o da saúde pública hospitalar, é 
ínfimo o quantitativo de usuários que creditam a esse 
instituto o interesse de realmente averiguar as denúncias 
que recebe, certamente por serem do conhecimento deles 
as implicações de natureza interpessoaal que essa ação é 
capaz de desencadear no contexto hosptitalar como um 
todo. 

Quanto às Esferas de Gestão

A análise qualitativa partiu da identificação das mani-
festações e da classificação delas por esfera de gestão. As 
698 manifestações, ilustradas na tabela 2, foram assim 
classificadas: gestão hospitalar (361), gestão do SUS (332) 
e gestão acadêmica (05) .
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Tabela 2 – Evolução do Número de Manifestações Con-
forme a Esfera de Gestão 2006-2008

Esfera de gestão 2006 % 2007 % 2008 %

Gestão hospitalar 143 55.8  98 48 120 50.4

Gestão do SUS 108 42.1 106 51.9 118 49.5

Gestão acadêmica 05 1.9 - - -

Total 256 100,0 204 100,0 238 100,0

Fonte: Pesquisa direta

A partir da análise da evolução das manifestações 
conforme a esfera de gestão, é lúcido comentar que os 
percentuais mantiveram-se quase inalterados ao longo do 
período em estudo.

 Considerando-se os três níveis de gestão dos serviços 
públicos de saúde desenvolvidos no HUWC/ UFC, o ponto 
mais importante diz respeito ao SUS, porquanto é nessa 
esfera que o problema de desequilíbrio entra a oferta de 
serviços de saúde e a demanda por atendimento mais se 
faz sentir.

Este fato não exime o hospital da obrigação de avaliar 
os seus processos de gestão, de modo a melhorar as prá-
ticas administrativas. Nesse tocante, a análise qualitativa 
das manifestações revelou problemas de gestão hospita-
lar, cuja solução depende exclusivamente da decisão dos 
gestores do hospital.

Para atender aos fins deste estudo, as 361 manifesta-
ções atinentes à gestão hospitalar tiveram como eixo de 
análise a burocracia, a competência relacional, a comu-
nicação institucional, a infraestrutura e o financiamento, 
analisados na sequência descritiva. A evolução das mani-
festações consta do Gráfico1 e da Tabela 3.
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Gráfico 1 – Evolução do Número de Manifestações da Gestão 
Hospitalar por Eixo de Análise, no Período de 2006 a 2008
Fonte: Pesquisa direita.

Tabela 3 – Evolução do Número de Manifestações nos 
Eixos de Análise da Gestão Hospitalar – 2006-2008

Eixos de análise 2006 % 2007 % 2008 %

Burocracia 82 57,3 44 44,9 45 37,5

Competência relacional 28 19,6 31 31,6 32 26,7

Comunicação institucional 9 6,3 8 8,2 13 10,8

Infraestrutura 6 4,2 5 5,1 5 4,2

Financiamento 18 12,6 10 10,2 25 20,8

Total 143 100,0 98 100,0 120 100,0

Fonte: Pesquisa direta. 

Restou clarividente que, no eixo de análise burocracia, 
se concentra o maior número de manifestações, embora 
os dados revelem um decréscimo dessas manifestações 
nos dois últimos períodos. É pertinente comentar que a 
ascendência do eixo competência relacional reforça a 
inexistência de uma efetiva política de recursos huma-
nos, ponto reconhecidamente fraco da gestão. Convém 
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observar que o eixo de análise infraestrutura apresenta 
resultados percentualmente inferiores aos demais. Isso 
significa que as condições materiais dos prédios e equi-
pamentos não têm tanta importância para os usuários 
do SUS e que estes atribuem um maior significado a um 
atendimento cordial, respeitoso e efetivo. 

 No eixo de análise competência relacional, o estudo 
demonstra que houve um acréscimo das manifestações 
de reclamação e um declínio nas manifestações de 
elogio. Assim sendo, volta-se a constatar que as rela-
ções interpessoais travadas no cotidiano profissional do 
HUWC/UFC, tanto entre os servidores quanto entre eles e 
os usuários, têm se tornado cada vez mais conflituosas, 
dado que torna imprescindível o planejamento estraté-
gico do hospital. 

Quanto ao eixo de análise comunicação institucional, 
constata-se a urgente necessidade de um planejamento 
institucional voltado para uma efetiva gestão da infor-
mação, sobretudo porque é um direito inquestionável do 
cidadão ter acesso a informações de qualidade no serviço 
público, por uma questão não só de ética mas também 
de responsabilidade social. No entanto, do ponto de vista 
estatístico, o estudo demonstrou que nesse eixo, assim 
como no da infraestrutura, registrou-se um ínfimo per-
centual de manifestações, principalmente se comparadas 
às relativas aos eixos burocracia, competência relacional 
e financiamento.  

 Das 332 manifestações classificadas como da gestão 
do SUS, a distribuição se deu entre a rede de serviços do 
sistema e o financiamento deles.

O comportamento das manifestações nos eixos de 
análise da gestão do SUS está explicitado no gráfico 2 e 
na tabela 4. 
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Gráfico 2: Evolução do Número de Manifestações por Eixo de 
Análise da Gestão do SUS, no Período 2006-2008
Fonte: Pesquisa direta.

Tabela 4 – Evolução do número de manifestações nos 
eixo de análise da gestão do Sistema Único de Saúde – 
SUS – 2006-2008 

Eixos de análises 2006 % 2007 % 2008 %

Rede do SUS 60 55,6 57 53,8 82 69,5

Financiamento 48 44,4 49 46,2 36 30,5

Total 108 100,0 106 100,0 118 100,0

Fonte: Pesquisa direta 

Os dados demonstram que a complexidade da gestão 
do SUS se materializa com mais intensidade na rede de 
serviços do sistema. Na prática, esse dado impele as ins-
tituições de saúde pública a uma discussão criteriosa, 
focada principalmente na demanda reprimida por proce-
dimentos eletivos do SUS, sobretudo nos níveis da aten-
ção secundária e terciária.

No que diz respeito à prevalência do eixo rede de ser-
viços sobre o financiamento, pode-se inferir que esse fato 
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provavelmente decorre da impossibilidade de a gestão do 
HUWC sanar os problemas de usuários do hospital decor-
rentes das contingências de gestão do SUS, o que recru-
desce as dificuldades sistêmicas do sistema, repercutindo 
indubitavelmente no cotidiano das instituições públicas 
de saúde.

Tratando-se especificamente do financiamento, o 
estudo aponta o descompasso entre os valores pagos pelo 
SUS por procedimentos médicos e a realidade financeira 
de mercado, marcada por acelerado processo de globali-
zação das tecnologias.

 Do total das 698 manifestações, somente cinco 
foram classificadas como atinentes à gestão acadêmica, 
corroborando assim a ilação de que o serviço de ouvidoria 
do HUWC/UFC é procurado basicamente para mediar as 
soluções de problemas eminentemente ligados à gestão 
pública da saúde.

Quanto às Manifestações Que Motivaram Solução Coletiva na 
Gestão Hospitalar

Do total das 698 manifestações, foram separadas as 
referentes a reclamações, sugestões e denúncias, ou 
seja, aquelas enviadas para conhecimento e análise do 
grupo gestor e posteriormente devolvidas ao serviço de 
ouvidoria, com a devida resposta, as quais alcançaram o 
número de 343. O gráfico 3, que corresponde à tabela 5, 
demonstra a evolução do número de manifestações res-
pondidas satisfatoriamente e que, por consequência, não 
só provocaram soluções de abrangência coletiva como 
também deram subsídios ao redesenho na gestão hospi-
talar, aqui considerada por ano de estudo. 
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Gráfico 3 – Evolução do Número de Manifestações que Provo-
caram Mudanças no Âmbito da Gestão Hospitalar por Susci-
tarem Solução Coletiva, no Período 2006-2008
Fonte: Pesquisa direta.

Tabela 5 – Manifestações que Suscitaram Soluções 
Coletivas e Individuais dos Pleitos Referentes à Gestão 
Hospitalar – 2006/2008

Tipos de solução 2006 % 2007 % 2008 %

Solução coletiva 67 67,7 17 42,5 29 41,4

Solução individual 32 32,3 23 57,5 41 58,6

Total 99 100,0 40 100,0 70 100,0

Fonte: Pesquisa direta.

Os dados estatísticos confirmam um decréscimo de 
respostas satisfatórias a pleitos individuais que geraram 
soluções coletivas. Esse é um dado que chama atenção 
para o empenho da gestão do hospital em creditar à ouvi-
doria a função de instrumento que fornece subsídios à 
correção dos pontos fracos da gestão, o que pressupõe 
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um planejamento de longo prazo, ao invés de soluções 
imediatistas e pontuais. 

A análise absoluta e percentual evidencia que, no 
segundo e terceiro ano do estudo, as soluções das 
demandas levadas à ouvidoria foram predominantemente 
focadas em casos de interesse individual. Essa assertiva 
revela um enfraquecimento de um dos pilares o instituto 
da ouvidoria: o direito à equidade. Na verdade, as soluções 
individuais põem em xeque o que se espera da gestão do 
hospital: a garantia do interesse coletivo.

O gráfico 4, que corresponde à tabela 6, demonstra a 
evolução do número de manifestações que não suscitaram 
o redesenho da gestão, por terem ficado sem resposta do 
grupo gestor ou de terem sido respondidas negativa ou 
individualmente.

Gráfico 4 – Evolução do Número de Manifestações Que Não 
Provocaram o Redesenho da Gestão Hospitalar, por Terem 
Ficado Sem Resposta do Grupo Gestor ou por Terem Sido 
Respondidas Negativa ou Individualmente – 2006-2008. Obs: 
não Foram Registradas as Categorias de Informação e Elogio.
Fonte: Pesquisa direta.
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Tabela 6 – Manifestações Que Não Provocaram Mudan-
ças na Gestão Hospitalar- 2006/2008

Tipos de resposta 2006 % 2007 % 2008 %

Resposta negativa 10 13,7 18 23,1 5 6,3

Não respondida 31 42,5 37 47,4 33 41,8

Resposta individual (solu-
ção individual) 32 43,8 23 29,5 41 51,9

Total 73 100,0 78 100,0 79 100,0

Fonte: Pesquisa direta.

Os dados acima constataram que, entre as manifes-
tações dos usuários demandantes, o número das não 
respondidas ou respondidas negativamente aumentou, 
embora se registre um pequeno declínio de 2007 para 
2008. Esse resultado traz à baila a questão da constitu-
cionalidade do instituto da ouvidoria, porquanto, tendo 
em vista que falta ao mencionado instrumento a base 
constitucional (legislativa), alguns gestores são levados a 
agir com descaso, quase sempre negando a consideração 
devida às observações e recomendações do ouvidor.

Quanto aos Resultados do Serviço de Ouvidoria do HUWC/UFC

Do total das 698 manifestações, somente as de recla-
mação, sugestão e denúncias foram encaminhadas para 
avaliação do grupo responsável pela gestão hospitalar, 
com o objetivo de se chegar à solução do pleito apresen-
tado pelo usuário. Ficaram restritas à ouvidoria as mani-
festações de informações e elogios.

O gráfico 5 e a tabela 7 abaixo demonstram o desem-
penho da ouvidoria anto quanto a respostas satisfatórias, 
insatisfatórias e não respondidas.
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Tabela 29 – Resultados do Serviço de Ouvidoria do HUWC

Tipos de respostas 2006 % 2007 % 2008 %

Satisfatórias 99 70,7% 40 42,1% 70 64,8%

Insatisfatórias satisfatórias 10 7,1% 18 18,9% 5 4,6%

Não respondidas 31 22,1% 37 38,9% 33 30,6%

Total 140 100,0% 95 100,0% 108 100,0%

Fonte: Pesquisa direta.

Gráfico 5 – Evolução da Performance da Ouvidoria Quanto 
a Respostas Satisfatórias, Insatisfatórias e Não Respondi-
das Referentes às Manifestações de Reclamação, Sugestão e 
Denúncia, no Período 2006-2008
Fonte: Pesquisa direta.

O gráfico acima sancionado em números absolutos 
e percentuais por meio da tabela 7 ratifica que houve, ao 
longo dos três anos, um declínio das respostas satisfa-
tórias. Quanto às que foram respondidas negativamente 
ou não respondidas, estas últimas aparecem em maior 
escala. Embora o percentual das respostas satisfatórias 
seja predominante, o declínio que o estudo aponta é 
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preocupante, tendo em vista os objetivos finalísticos da 
ouvidoria e a sua credibilidade junto à população benefi-
ciária do hospital. 

Mesmo considerando as iniquidades financeiras do 
SUS, o serviço de ouvidoria conseguiu dar solução aos 
pleitos demandados pelos cidadãos usuários. No entanto, 
no cômputo geral dos resultados, o estudo chama aten-
ção para o dado estatístico das manifestações não res-
pondidas pelo grupo gestor e para aquelas respondidas 
satisfatoriamente somente no âmbito do pleito individual, 
o que demonstra uma prática institucional com soluções 
pontuais e não sistêmicas. 

Discussão

É imprescindível um debate acerca da política pública 
de saúde, principalmente enfocando pontos como gestão, 
financiamento, intersetorialidade e rede de serviços.

 No que diz respeito ao contexto da gestão hospitalar, 
é fundamental que se ponha em discussão sobretudo a 
contratualização do gestor local do SUS para os hospi-
tais federais de ensino, sob pena de a total insolvência 
financeira inviabilizar o funcionamento desses hospitais. 
Também desponta como cogente a efetivação da política 
do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais 
Universitários Federais (REHUF).

O diagnóstico da gestão hospitalar, a partir de subsí-
dios da ouvidoria, trouxe à baila um panorama, cuja rela-
ção entre causa e efeito traz para o cerne da discussão do 
seu planejamento estratégico as contingências advindas 
da própria gestão do SUS. Assim, mesmo considerando 
a complexidade da gestão de processos, pessoas e tec-
nologias de um hospital universitário público federal, o 
contexto operacional do SUS constituiu percentualmente 
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quase metade das manifestações analisadas pelo estudo.
Tal elucidação é imperativa para que os entes públi-

cos envolvidos na problemática dos hospitais federais de 
ensino tenham a real dimensão das dificuldades sistêmi-
cas do SUS, sobretudo no que tange à gestão do financia-
mento e rede de serviços. 

O estudo constatou que, em decorrência da escas-
sez de recursos, o hospital prioriza a solução de ações de 
curto prazo, em detrimento de questões como infraestru-
tura, aporte tecnológico e ensino. 

Pelo que foi aduzido, ganha força a inferência de que 
a gestão do SUS tem se tornado cada vez mais complexa, 
principalmente por não conseguir equacionar a dicotomia 
entre demanda instalada e teto orçamentário dos entes 
públicos responsáveis pelo custeio dos procedimentos do 
sistema público de saúde.

Vale ressaltar que a instituição do REHUF faz parte de 
uma agenda já extremamente discutida entre os Ministé-
rios da Saúde e Educação, dada a gravidade da crise por 
que passam os hospitais universitários em todo Brasil, 
com repercussões nefastas sobre a qualidade do ensino, 
a pesquisa e a assistência.

 Em outras palavras, trata-se uma crise que atravessa 
todas as dimensões dos HUs: assistência, ensino, pes-
quisa, gestão e extensão.

Conclusão

Pôde-se constatar pela percepção do cidadão usuário 
que, no modelo da gestão hospitalar, apesar de as con-
tingências do financiamento do SUS restarem como sério 
obstáculo à prática de ações eficientes de assistência à 
saúde, existem pontos de recorrência nas reclamações 
que dizem respeito à gestão da burocracia institucional, 
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portanto passíveis de correção, desde que haja um plane-
jamento eficaz e efetivo.

De um modo geral, os pontos identificados como 
frágeis na gestão do hospital estão relacionados à gestão 
por processos e competências. Urge que haja a decisão 
estratégica de tornar o hospital eficiente, eficaz e efetivo, 
estando isso na dependência de um planejamento estraté-
gico, que considere o serviço público como uma atividade 
que pode e deve se apoiar em critérios de qualidade e de 
equanimidade, à medida rompa com processos da gestão 
permea dos por práticas pontuais e imediatistas ainda 
vigentes.

No que tange à interface do modelo da gestão do 
hospital com as circunstâncias político-operacionais da 
gestão do SUS, o estudo trouxe uma contribuição valiosa 
para o centro das discussões acerca da sustentabilidade 
dos hospitais federais de ensino: a ratificação da urgente 
necessidade de cumprimento do REHUF/2010, uma vez 
que é patente a incapacidade do Sistema Único de Saúde 
responder sozinho pelo financiamento desses hospitais. 

Em relação aos resultados alcançados pelo serviço de 
ouvidoria e às ações de melhoramento da gestão por essa 
via, os dados colhidos levam à conclusão de que, apesar 
da prevalência de respostas satisfatórias aos pleitos dos 
cidadãos usuários, houve um aumento dos pleitos com 
soluções individuais. 

Outra premissa que chama atenção no estudo é a 
evolução das manifestações não respondidas pelos ges-
tores do hospital, ponto que suscita a necessidade da 
constitucionalidade do instituto da ouvidoria, com vistas 
a definir os limites eas possibilidades legais da ação do 
ouvidor diante de um gestor negligente.

De toda sorte, também é imprescindível a normati-
zação do funcionamento do serviço de ouvidoria não só 
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no âmbito do HUWC, mas da UFC como um todo. Para 
tanto, há que definir legalmente um instrumento norma-
tivo, com uma base regimental endossada pelo Conselho 
Universitário (CONSUNI), de modo que a ouvidoria ganhe 
legitimidade no âmbito da UFC.

 São grandes os desafios entregues ao devir, estando 
na mudança dos paradigmas culturais predominantes no 
serviço público, bem como na definição das bases jurídi-
cas de sustentação das ouvidorias e no próprio reconhe-
cimento da importância delas, o caminho a ser trilhado 
pelas instituições públicas, de modo os seus beneficiários 
tenham assegurado o direito sagrado de um bom atendi-
mento, em especial na área da saúde.
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POLÍTICAS DE COTAS PARA O INGRESSO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
NAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS E SUA CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS 
DA CARTA MAGNA

Heloisa de Paula Pessoa Rocha

Rui Martinho Rodrigues

Introdução

Os modelos sociais condescendentes com fatores de 
exclusão de indivíduos anunciaram seu declínio décadas 
atrás, quando se tornou evidente, aos olhos da sociedade, 
a imperiosidade da adoção de medidas de inserção dos 
excluídos nos processos de desenvolvimento social.

A pessoa com deficiência, uma das principais vítimas 
da exclusão social ao longo da história, vem merecendo 
destaque no implemento de políticas públicas focadas na 
inclusão, à medida em que suas limitações naturais sina-
lizam a possibilidade de persecução de uma vida ativa, 
que permita o convívio em família, a execução de um 
ofício, a abertura ao lazer e outros atos rotineiros, como 
transitar em vias públicas, realizar operações financeiras 
e tudo o mais considerado parte de uma vivência ampla 
e irrestrita.

Considerando a indispensabilidade da outorga de 
diploma de nível superior ao indivíduo com deficiência, 
como forma de superação de seus obstáculos, o Congresso 
Nacional vem analisando o Projeto de Lei No 1883/03 que 
propõe a destinação de cotas de 5% das vagas nas univer-
sidades públicas federais aos indivíduos com deficiência, 
já tendo, inclusive, alcançado a aprovação na Câmara dos 
Deputados, em abril de 2009, agora, com a previsão de 
10% das vagas com essa destinação.
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A pesquisa se propõe a investigar se tal iniciativa 
encontra sua legitimação na ordem jurídico-política, posto 
que somos todos jurisdicionados de um sistema consti-
tucional submetido à supremacia de uma Carta Magna e 
condicionado, portanto, à sua égide. A principal questão 
que circunda o tema pode ser resumida na seguinte per-
gunta: a política de cotas para o ingresso da pessoa com 
deficiência nas universidades públicas federais está em 
conformidade com os preceitos constitucionais?

O estudo foi elaborado com base em pesquisa biblio-
gráfica e documental, fazendo, ainda, parte do arcabouço 
teórico leis tidas como pertinentes ao tema, o projeto de 
lei atrás mencionado e a Constituição Federal. Compu-
seram também as fontes de consultas obras de constitu-
cionalistas, além de outras, de natureza primária, como 
artigos e periódicos acadêmicos.

A relevância social do tema reside na verificação do 
acato ao interesse público, pois ele mesmo não se furta à 
salvaguarda de qualquer ato normativo e, por mais espe-
cífico que seja, encontra seu fundamento de validade na 
Constituição Federal que estabelece as diretrizes, axioló-
gicas inclusive, de proteção aos valores sociais e éticos. 
Em havendo conflito de interesses de quaisquer nature-
zas, é a Carta Magna a primeira e maior fonte norteadora 
a ser consultada pelo agente que busca o desenlace ideal, 
isto é, aquele capaz de traduzir o real intuito do ordena-
mento jurídico brasileiro e que resulte, portanto, na pre-
valência do interesse maior. Resta, pois, imprescindível 
a análise da observância de quaisquer políticas públicas 
aos preceitos constitucionais, sobretudo em se tratando 
daquelas que interferem na universalidade de direitos e 
criam benefícios para uma parcela específica da popula-
ção, como é o caso do sistema de cotas para pessoas com 
deficiência nas universidades públicas federais.
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Superação das Desigualdades Sociais: Vislumbre de uma 
Sociedade Justa e Igualitária

A Carta Magna destaca a importância do combate às 
formas de discriminação social e preconceitos desde o seu 
preâmbulo, reforçando tal idéia já em seu artigo 3º, quando 
estabelece os objetivos da República Federativa do Brasil, 
sobretudo nos incisos III e IV. Assim, para a superação das 
desigualdades sociais, é necessário, antes de tudo, vencer 
os empecilhos que obstaculizam o acesso proporcional 
de todos à distribuição de riquezas, porquanto somente 
uma sociedade dotada de ideais emancipadores, como a 
garantia do acesso à educação de qualidade, é capaz de 
vislumbrar e conferir o verdadeiro tratamento igualitário a 
seus cidadãos, à medida que necessitem e façam jus ao 
amparo do Estado.

Em sendo a igualdade um dos principais pilares do 
desenvolvimento nacional, pretendido pela República 
Federativa do Brasil, o Estado deverá instaurá-la na estru-
tura social que compõe a nação brasileira, de forma a 
permitir que a honra e a dignidade de cada indivíduo edi-
fiquem, de forma consciente, seu trajeto e sua postura 
diante do restante da sociedade. A aplicação dos mecanis-
mos que promovem a igualdade, contudo, nunca poderá 
ser feita de maneira uniforme, vez que a própria natureza 
humana já se encarrega de diferenciar o comportamento 
de cada homem dentro do seu contexto social.

Por tal razão, é comum ver-se surgir medidas políticas 
e jurídicas que conferem maior proteção àqueles conside-
rados hipossuficientes dentro da sociedade, como o caso 
da previsão de proteção legal que o Estado confere a todo 
menor de idade. Outros tipos de políticas protecionistas 
terão cunho mais econômico, dependendo do grupo a 
que se dirigem.
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Ressalte-se que todo cidadão é sujeito jurisdicionado 
e portador de direitos e garantias, razão pela qual, na 
relação entre o Estado e seus cidadãos, o igualitarismo 
não é fator de legitimação a protecionismos que originem 
guetos ou maculem os direitos fundamentais garantidos a 
todos, consoante determina a Constituição Federal, signo 
maior do ordenamento jurídico brasileiro.

A tarefa de superação das desigualdades sociais ganha 
uma dimensão axiológica, remetendo-nos ao plano dos 
valores morais, de modo que, mediante a perquirição da 
dinâmica do elemento igualdade, sejam, enfim, conheci-
das, avaliadas e sopesadas, de forma concreta, as formas 
de desigualdade existentes na sociedade.

Polaridade entre Igualdade Formal e Igualdade Material 

A isonomia, na sua forma original, propõe a igualdade 
formal e a material. Na igualdade formal, o que prepon-
dera é o preceito de que “todos são iguais perante a lei”, 
o que não se confunde com igualdade na lei.

No entendimento de Novelino,

A doutrina costuma distinguir a igualdade formal da 
material. A primeira, também conhecida como igual-
dade perante a lei, civil ou jurídica, consiste no trata-
mento isonômico conferido a todos os seres de uma 
mesma categoria essencial. A igualdade material (real 
ou fática) tem por fim a igualização dos desiguais por 
meio da concessão de direito sociais substanciais. Para 
isso, é necessário que o Estado atue positivamente 
proporcionando, aos menos favorecidos, igualdades 
reais de condições com os demais (NOVELINO apud 
BANDEIRA DE MELLO, 2008, p.294). 

Essa polaridade entre igualdade formal e desigual-
dade material pode, por vezes, propiciar um conflito 
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aparente de normas. No âmbito das desigualdades, seria 
mais urgente cooptar um conceito de isonomia, segundo 
o qual todos devem ser tratados da mesma forma, ou 
atentar para as diferenças que privilegiam alguns, bus-
cando, sempre que possível, a supressão desse princípio?

As discriminações positivas, aqui entendidas como 
aquelas em que os privilégios dirigidos a alguns são resul-
tantes de ações que buscam gerar a igualdade de condi-
ções entre as várias parcelas da população, estão quase 
sempre relacionadas, ao menos em tese, a condições de 
hipossuficiência de determinado grupo de indivíduos. 

Seriam, então, autorizadas pela Carta Magna, em vir-
tude de sua previsão de aplicação da igualdade material. 
Trata-se do clássico “tratamento desigual aos indivíduos, 
na medida de suas desigualdades”. 

Os tipos de discriminação sofrida pelas pessoas com 
deficiência interferem diretamente nas reflexões sobre 
igualdade e discriminação positiva, pois dado que tais 
indivíduos estivessem somente amparados pela previsão 
de igualdade formal, a diferença de suas condições pas-
saria ao largo, sobretudo, da proposta de uma sociedade 
democrática.

Por outro lado, ao inserir tais indivíduos constante-
mente na condição de hipossuficientes, merecedores, 
assim, de políticas geradoras de discriminação positiva, 
restaria despiciendo o princípio da proporcionalidade, ou 
seja, a razoabilidade exigida pela Constituição no emprego 
dos esforços e recursos públicos estaria prejudicada, em 
face da inexistência de uma análise mais acurada sobre a 
real necessidade de conferir ao indivíduo com deficiência 
benefícios que, supostamente, alterem sua condição de 
desigualdade.

Por isso mesmo, nem a mera previsão de um direito de 
todos à igualdade nem a proposta de tratamento desigual 
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aos desiguais na medida de suas desigualdades licen-
ciam a autoridade administrativa ou judicial, ou mesmo 
o legislador, a desprezar as demais normas e princípios 
constitucionais.

Políticas de cotas, em geral, como ações afirmativas 
que são, não se furtam à observância dos demais precei-
tos do ordenamento jurídico apenas sob a alegação de 
estarem promovendo a igualdade, porquanto, em alguns 
momentos, irá prevalecer a necessidade de tratamento 
igual a todos e, em outros, a capitulação a causas de dis-
criminação positiva, conforme seu nível de acatamento no 
âmbito do interesse público e a sua relevância social.

Há parâmetros para a análise de todos os custos envol-
vidos na formulação de uma política pública. A medida 
da desigualdade de cada um insere-se nesse contexto 
de proporcionalidade. A razoabilidade das cotas deve ser 
auferida levando-se em conta a igualdade formal, por-
quanto esta é igualmente preceito constitucional, entre 
cujas prerrogativas está a de legitimar ética e moralmente 
a formulação de políticas públicas.

A polaridade entre igualdade formal e desigualdade 
material é corolário da democracia e, como tal, não pode 
ser erradicada em nome de um igualitarismo generali-
zado, sem critérios.

Políticas Públicas Voltadas à Inclusão Social nas Instituições de 
Ensino Superior

As ações do Poder Público são reguladas não somente 
pelas demandas, como também pelas condições a ele 
impostas, em razão de escassez de recursos e de tempo, 
fatores que se somam à força de regulamentações nor-
mativas que impedem sua atuação de forma aleatória, 
sem a devida atenção às prioridades.
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A resposta coordenada às demandas sociais é dada 
através das políticas públicas, que segundo Teixeira, em 
O Papel das Políticas Públicas no Desenvolvimento Local 
e na Transformação da Realidade (2002, p. 2), 

são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder 
público; regras e procedimentos para as relações entre 
poder público e sociedade, mediações entre atores da 
sociedade e do Estado.

Com efeito, sendo tais políticas voltadas ao atendi-
mento das demandas sociais, é imprescindível a identifi-
cação dos anseios de uma população, das lacunas impedi-
tivas de seu desenvolvimento e das prioridades apontadas 
por uma ampla parcela da sociedade, sob pena de tor-
nar-se tal política ineficaz, elitista, corporativa ou, ainda 
pior, populista. Mesmo após seu implemento, é possível 
verificar até que ponto aquela política está em consonân-
cia com os mandamentos constitucionais de erradicação 
da pobreza e de superação das desigualdades sociais e 
regionais. Políticas que de nenhuma forma contribuam 
para a colimação desses fins não têm sua legitimidade 
assegurada por critérios políticos tampouco por critérios 
jurídicos.

Dessa forma, políticas públicas que instituem prerro-
gativas a determinadas parcelas da população devem, com 
mais razão, atender à estrutura hierárquica das normas. 
Esse respeito aos mandamentos constitucionais se impõe 
não somente para evitar arguições de inconstitucionali-
dade como também para assegurar a coadunação com 
o principal postulado do Estado Democrático de Direito, 
qual seja o exercício do regime democrático, fundado em 
um sistema constitucional construído pelo povo e para o 
povo, com vistas à justiça social, bem como na constru-
ção de uma sociedade justa, solidária, igualitária e livre de 
vícios clientelistas.
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No afã de superar o histórico de desigualdades e desa-
catos à isonomia, o governo apresentou medidas como 
o crédito educativo e, mais recentemente, o PROUNI/
Programa Universidade para Todos e o sistema de cotas 
raciais e sociais, sendo as duas últimas ações dirigidas 
exclusivamente a alunos provenientes de escolas públi-
cas. Em várias universidades brasileiras, em virtude da 
autonomia alcançada pelas instituições de ensino supe-
rior (IES), já foram implantadas políticas de cotas raciais 
para o ingresso de novos estudantes. 

Às políticas públicas que estabelecem cotas em meio 
a um sistema universal de acesso ao ensino superior, não 
está dispensada a observância dos dispositivos constitu-
cionais, conquanto a operacionalização delas se dê com 
o respaldo do Poder Público. Discute-se se a reserva de 
vagas não estaria criando distinção entre brasileiros, divi-
dindo a nação entre brancos e negros, índios e não índios, 
e instigando o preconceito entre uns e outros. O próprio 
mercado de trabalho suscita dúvidas acerca de sua aber-
tura igualitária aos brancos e aos negros beneficiados 
pelas cotas universitárias. 

Ademais, o primeiro critério de participação nas cotas, 
qual seja o de o estudante ser proveniente da escola 
pública, também não permite, de forma hábil, a democra-
tização do acesso à educação superior. Isso porque não 
se pode desconsiderar serem essas instituições diferentes 
entre si no que tange à qualidade do ensino ministrado, 
condição determinada por diferentes fatores, por exem-
plo, a localização da escola, de modo que a disparidade 
de nível educacional e financeiro entre os alunos aptos a 
se beneficiarem com as cotas é indiscutível.
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Políticas de Cotas para Ingresso de Pessoas com Deficiência nas 
Universidades Públicas Federais 

As cotas raciais e sociais estendem-se a todos os 
brasileiros que se encontrem em situação desvantajosa. 
O legislador, porém, buscou critérios raciais e sociais 
para categorizar os beneficiários, independentemente de 
suas condições físicas. Portanto, pessoa com deficiência, 
qualquer que seja sua limitação física, encontrando-se 
nas condições previstas em tais programas, fará jus ao 
benefício. 

O Brasil possui 11.412 estudantes com deficiência 
matriculados em instituições de ensino superior, segundo 
dados divulgados pelo Censo da Educação Superior, em 
novembro de 2009. O país apresentou, nos últimos nove 
anos, um aumento de 425% de matrículas de pessoas 
com deficiência em faculdades e universidades.

Entretanto, os dados não evidenciam a hipossuficiên-
cia econômica ou social das pessoas com deficiência nem 
revelam a natureza das barreiras enfrentadas pelo candi-
dato com deficiência para ingressar no ensino superior, 
ou melhor, não deixam claro, por exemplo, se todos os 
beneficiários da mencionada política de acesso à universi-
dade guardam semelhança entre si no que tange às con-
dições socioeconômicas do grupo familiar a que perten-
cem. Esse questionamento sugere que se investigue se a 
pessoa com deficiência teve condições financeiras de se 
preparar adequadamente para enfrentar a seleção univer-
sal ou se, além das dificuldades impostas pela deficiência, 
ainda estava enquadrado no grupo socialmente excluído. 
Desse modo, torna-se possível definir se esse estudante 
terá o jus de se beneficiar do sistema de cotas por ser, 
além de portador de deficiência, um excluído social ou 
racial, ou por reunir mais de uma dessas condições.
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 O fato é que o mesmo Censo de Educação Superior 
também revelou um aumento, em seis anos, de 46,3% 
de alunos matriculados nas universidades, sugerindo 
que a procura pelo ensino superior é resultante mais da 
conscientização da população como um todo da impor-
tância de se alcançar esse nível de escolaridade do que do 
fomento à inserção de guetos levado a efeito por políticas 
públicas de inclusão social.

A visão acerca da importância do ensino superior vem, 
claramente, mudando nos últimos tempos, conforme 
atestam os especialistas em educação. Na monografia A 
Revolução Silenciosa do Ensino Superior, apresentada 
em seminário na Universidade de São Paulo/USP, em 2000, 
Schwartzman pondera que:

A educação superior brasileira, que se manteve rela-
tivamente estagnada ao longo da década de 80, reto-
mou seu crescimento nos anos mais recentes e tende 
a se expandir cada vez mais nos próximos anos. Este 
crescimento se deve, em parte, à grande expansão 
que tem ocorrido no ensino médio, que tem crescido 
a taxas de até 20% ao ano em algumas partes, aumen-
tando desta forma o pool de candidatos aos cursos 
superiores. E, em parte, aos grandes benefícios sociais 
e econômicos que ainda resultam da obtenção de um 
diploma superior, o que se evidencia nos grandes 
diferenciais de renda que existem no Brasil entre os 
detentores de diplomas de nível superior e o restante 
da população (SCHWARTZMAN, 2000, p.2).

É inegável, contudo, que o aumento de matrículas de 
pessoas com deficiência nas universidades denuncia uma 
maior democratização do ensino superior, bem como 
confere à sociedade a prerrogativa de evoluir a partir da 
contribuição indeterminada de seus indivíduos, o que se 
dá a partir da ampliação do leque de produtos gerados 
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pela maior diversificação vocacional da população. A 
visão dos legisladores, coadunada com as alegações do 
Ministério da Educação, é a de que as políticas públicas 
de inclusão social seriam as grandes responsáveis pelo 
aumento do número de pessoas com deficiência matricu-
ladas nas universidades. O empecilho, segundo essa linha 
de argumentos, seria, sobretudo, a barreira socioeconô-
mica do indivíduo com deficiência, cujas necessidades 
ultrapassam o limite do acesso ao ensino superior, por-
quanto depende também de programas de acessibilidade 
que facilitem o seu deslocamento e a sua locomoção no 
espaço da universidade, com o mínimo de conforto que o 
respeito à dignidade do ser humano prevê.

Submetido ao Congresso Nacional em 2003, o Pro-
jeto de Lei No 1883 de autoria do Deputado Federal Leo-
nardo Matos, do Partido Verde de Minas Gerais, previu, 
inicialmente, a reserva de 5% das vagas das universidades 
públicas federais aos indivíduos com deficiência. O inte-
ressado em candidatar-se a uma dessas vagas por esse 
sistema de cotas concorrerá apenas com outros candida-
tos em igual condição e, no caso de essa percentagem 
não ser preenchida, as vagas remanescentes passam a 
ser disputadas pelo critério de seleção universal.

 O mencionado projeto, aprovado na Câmara dos 
Deputados em abril de 2009, recebeu várias emendas, 
dentre as quais, uma que substituiu a expressão “porta-
dores de necessidades especiais” por “pessoas com defi-
ciência” e outra, que elevou de 5% para 10% as vagas 
reservadas às cotas. 

As cotas, sejam para o ingresso de pessoas com defi-
ciência no serviço público, em empresas privadas ou no 
ensino superior, assumem, primeiramente, um caráter 
compensatório, haja vista os percalços que esses indiví-
duos tiveram que enfrentar ao longo da história de nossa 
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sociedade. Além disso, convém lembrar que o êxito em 
seleções públicas de concursos e vestibulares exige do 
candidato, seja ele pessoa com deficiência ou não, uma 
sólida formação intelectual e uma preparação específica 
para esse fim. Tal realidade revela-se bem áspera para 
qualquer candidato, sobretudo para as pesssoas com 
deficiência visual, por exemplo, cujas limitações dificul-
tam sobremaneira a aquisição do conhecimento. Há ainda 
nesse grupo os que não tiveram acesso a boas escolas 
de ensino básico e fundamental, por estarem inseridos 
na categoria de população mais carente de recursos 
financeiros.

Para esses últimos, contudo, já está em tramitação no 
Congresso Nacional a proposta para o estabelecimento 
de cotas sociais que abrangerá o candidato carente, sem 
limitações físicas, bem como as pessoas com deficiência 
advindas das classes baixa ou média baixa.

E assim tem sido nas universidades que já adotam o 
sistema de cotas para pessoas com deficiência, por exem-
plo, a Universidade do Estado da Bahia/UNEB, a Universi-
dade Estadual Norte Fluminense/UENF, a Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro/UERJ e a Universidade do Estado 
de Minas Gerais/UEMG.A maioria dessa instituições des-
tinam cerca de 5% das vagas a pessoa com deficiência e 
todas elas já preveem, também, cotas sociais, razão por 
que o interessado é instado a optar, no ato da inscrição, 
por qual categoria pretende concorrer, se na condição de 
pessoa com deficiência ou como beneficiário das cotas 
sociais ou raciais, no último caso, como afro-descendente.

O maior entrave ao acesso de pessoas com deficiên-
cia ao ensino superior não está na livre concorrência do 
vestibular, considerado em sua sistemática universal, mas 
sim, na deficiência de aprendizado no ensino básico e 
fundamental, comum a esses indivíduos. O Censo Escolar 
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do Ministério da Educação, realizado em 2007, evidenciou 
que apenas dezesseis mil estudantes com deficiência 
estão matriculados no ensino médio, número insignifi-
cante, se comparado ao total de estudantes não portado-
res de deficiência que chegam a totalizar oito milhões de 
matrículas.

Lançando mão das mesmas justificativas que emba-
saram a política de cotas raciais e sociais, reconhecida-
mente de natureza reparatória, o governo lança mão de 
ações afirmativas sem, no entanto, enfrentar o foco do 
problema, ou seja, sem cumprir, por exemplo, a obrigação 
constitucional de fornecer ensino básico de qualidade.

Tudo o que se expôs até agora sugere uma reflexão 
sobre o caminho a ser percorrido quando o assunto é 
inclusão social, visto que a inserção na vida profissional, 
social e econômica não implica benefícios especiais que 
retire a pessoa com deficiência – potencialmente excluída 
– da concorrência livre com os demais indivíduos. Suas 
limitações físicas certamente não são suficientes para lhes 
assegurar a tônica de sua capacidade, como vêm bradando 
as associações de pessoas com deficiência. As adaptações 
de ordem estrutural, focadas na acessibilidade, somadas 
a uma boa formação educacional, já seriam medidas bem 
mais eficazes do que as cotas na equiparação do candi-
dato com deficiência àquele que não a possui.

Continuando a reflexão, convé indagar: se o assunto 
é inclusão, como tratá-lo sob a ótica de políticas que, sob 
a alegação de criar condições de igualdade, categorizam 
os indivíduos segundo suas especificações físicas e não 
intelectuais? A simples definição de cota como parte fixa 
e determinada já sugere um recorte da totalidade, por-
quanto consiste em separar alguns indivíduos do todo, 
seja para beneficiar, excluir ou especificar, no caso em 
apreço, para particularizar a pessoa com deficiência. Ela 



132 Políticas de Cotas para o Ingresso das Pessoas com Deficiência nas Universidades Públicas 
e Sua Consonância com os Preceitos da Carta Magna

não é apenas um candidato ao ingresso do ensino supe-
rior, é uma pessoa com deficiência beneficiária de vagas 
exclusivas para sua categoria. Isso pode ser legítimo se a 
deficiência representar de fato um nexo no campo espe-
cífico do que é exigido, sem uma presunção genérica de 
inferioridade. Por outro lado, o beneficiado deverá ter a 
aptidão necessária ao exercício da profissão que esco-
lheu, para que a sociedade não fique exposta aos serviços 
de um profissional inapto.

 No aludido PL, nem os parlamentares responsáveis 
por sua aprovação nem seus assessores esclareceram, 
na justificação, como o aluno carente que apresenta boas 
condições físicas e está medianamente bem preparado do 
ponto de vista intelectual vai conseguir se manter na uni-
versidade depois de ter sido nela admitido pelo sistema 
de cotas, não estando também evidenciados os tipos de 
deficiência abrangidos pelo sistema tampouco como será 
o processo de seleção dessa parcela dos candidatos, ou 
seja, se a via de seleção será aberta por um atestado ou 
por uma perícia. 

Dessa forma, caso seja aprovado e sancionado, o 
PL deverá passar por regulamentação, de modo que se 
definam os critérios de caracterização do beneficiário das 
cotas, sem desprezar, contudo, a objetividade da opera-
ção que é o ingresso em uma instituição de ensino supe-
rior erguida e mantida com recursos públicos. 

Consonância entre o Sistema de Cotas para Portadores de 
Necessidades Especiais e os Dispostivos Constitucionais

Essencialidade do Bem Ofertado

O direito à educação consubstancia-se nos arts. 205 
a 214 da Carta Magna, embora esteja assegurado em 
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capítulos anteriores como no caput do art.6º, que o pre-
coniza como direito social. Seu caráter imperativo é retra-
tado no mandamento “direito de todos e dever do Estado”, 
restando inconteste a máxima importância a ele atribuída 
pelas normas constitucionais. Os princípios constitucio-
nais do ensino estão consolidados no art. 206, que prevê, 
antes de tudo, a igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. Contudo, a educação priorizada 
nos termos da Constituição, bem como na Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação/LDB, é aquela dos níveis infantil 
e básico, fundamental e médio, haja vista a referência à 
escola como ambiente de promoção da alfabetização e 
inserção das bases do desenvolvimento e capacitação do 
cidadão.

O Capítulo III da Constituição até se refere às univer-
sidades, fazendo alusão ao critério da autonomia, indis-
pensável ao alcance dos objetivos do ensino superior. 
Não é que sua importância seja menoscabada, tampouco 
que se esteja transferindo à iniciativa privada o dever de 
oferecer ensino superior de qualidade. O ensino público 
como dever do Estado também abrange o nível superior, 
conquanto no art. 208 da Constituição esteja consignado 
que o caráter de obrigatoriedade do ensino abrange tão 
somente a educação básica, dos 4 (quatro) aos 17 (dezes-
sete) anos, com a progressiva universalização do ensino 
médio gratuito.

O ensino superior seria, então, isento da essencia-
lidade atribuída à formação e ao desenvolvimento do 
cidadão. 

Com efeito, não há de se questionar a importância 
do ensino superior e nem é objetivo do presente estudo 
classificar os níveis de ensino conforme seu grau de 
magnitude na construção de um patamar confortável 
de dignidade humana. Conquanto haja indicadores que 
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possibilitem tal análise, o que está em questão é a essen-
cialidade conferida pela Constituição Federal ao acesso à 
educação.

Atente-se, inclusive, para o caráter de direito público 
subjetivo a que está associado o ensino obrigatório. Sig-
nifica que o não cumprimento desse dever pelo Estado 
enseja até mesmo uma interpelação judicial, ou seja, o 
jovem que, por ineficiência do Poder Público, for excluído 
do sistema educacional básico e gratuito poderá acionar 
as vias judiciais para fazer valer seu direito garantido pela 
Constituição.

O mesmo não se pode dizer do ensino universitário, 
porquanto a Carta Magna não o agasalhou como dever do 
Estado, extensivo a todos, preferindo o legislador consti-
tuinte conferir- lhe uma certa condição de exclusividade. 
Adentrariam a esfera do ensino superior os indivíduos 
que, segundo sua capacidade e aptidão, buscassem o 
aprimoramento de suas habilidades para o exercício pro-
fissional qualificado, diplomado e especializado.

Pelo que atrás se aduziu, infere-se que o implemento 
de políticas públicas que consignem como indispensável 
a oferta do ensino superior ao indivíduo com deficiência, 
disponibizando a essa clientela o acesso à universidade 
pelo sistema de cotas, não poderá valer-se do argumento 
de que a formação universitária tem sua essencialidade 
prescrita na Constituição Federal. Nesse caso, a reflexão 
sobre o assunto deverá apoiar-se tão só nas manifesta-
ções sociais materializadoras dos interesses públicos.

Prevalência do Interesse Público

Constituído pela soma dos interesses individuais, o 
interesse público é representativo da especificidade de 
sua maioria. Quanto maior for a representatividade dos 
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interesses da coletividade, mais impositiva será a supre-
macia dessa necessidade coletiva..

As políticas públicas, por conseguinte, devem ser 
naturalmente resultantes do acolhimento do interesse 
público. No entanto, convém considerar o fato de a própria 
coletividade renovar suas demandas a todo instante, em 
virtude da necessidade inerente ao grupo social de vencer 
qualquer impedimento à materialização do seu bem-estar. 
Como então conciliar o vasto espectro de nuances do 
bem-estar social com um modelo preponderantemente 
representativo do interesse público? A resposta reside nos 
conceitos de reserva do possível e do mínimo existencial.

O mínimo existencial refere-se ao grupo de direitos 
sociais relativos os elementos essenciais e básicos á con-
secução de uma vida digna. A subjetividade ou indeter-
minação do que constituiriam tais elementos essenciais 
eleva-se ao campo do juízo de valor e, portanto, da ética, 
como assinalam Martinho e da Silva no estudo A Consti-
tucionalidade e a Razoabilidade das Políticas Públicas. 
Dentre tantos bens considerados essenciais, há de se 
catalogar as prioridades e determinar os grupos de indi-
víduos que mais apresentem necessidades urgentes e 
substanciais. A valoração dessas prioridades obedece aos 
critérios impostos pela reserva do possível.

A escassez dos recursos públicos constitui inegável 
limitação à fruição de suas políticas. Sendo assim, há de 
se considerar os aspectos objetivos dos direitos sociais, 
relacionando-os à reserva do possível,em outras palavras, 
condicionando a execução dos serviços públicos à viabili-
dade financeira e orçamentária do Estado.

É certo que não há argumento contra o interesse 
público de promoção do bem-estar social das pessoas por-
tadoras de deficiência, entendido como o estado de pleni-
tude, ou quase isso, pautado pelo respeito à dignidade, o 
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que pressupõe a fruição irrestrita dos direitos sociais, tal 
como qualquer cidadão.

A imprescindibilidade da formação de nível superior 
à dignidade da pessoa já esteve em discussão. Visto que 
não é considerada essencial pela Constituição, tampouco 
se apresenta como direito público subjetivo, torna-se difí-
cil enquadrá-la como mínimo existencial. 

Diante da existência de outras políticas de cotas para 
ingresso nas instituições de ensino superior voltadas aos 
hipossuficientes, seria de bom alvitre que o interesse 
público se pusesse sensível a outras prioridades que 
também requerem atenção e recursos do Estado. É que o 
interesse público supremo volta-se, primeiramente, para 
o alcance do bem-estar social em seus níveis básicos. 
Ora, o sistema educacional nos níveis básico e infantil 
carece bem mais de recursos do erário, financeiros ou 
não, do que os níveis derradeiros do ensino. Na Região 
Nordeste, a título exemplificativo, segundo dados do 
PNAD-IBGE/2009, apenas 37,1% dos jovens de 19 anos 
concluíram o ensino médio, idade em que estariam cur-
sando o nível superior, caso estivessem aptos a isso. Essa 
tendência se mantém no restante do Brasil.

É impensável a existência de interesse público na 
inserção de indivíduos no ensino superior, portadores de 
deficiências ou não, somente pela liberalidade de políti-
cas públicas, sem que se comprove a proficiência desses 
estudantes, auferida no estágio anteriore da escolaridade.

Também não se visualiza a existência do interesse 
público em lançar no mercado laboral profissionais de 
nível superior que não tenham tido acesso à excelên-
cia dos níveis básicos de educação e desenvolvimento 
humano.

Finalmente, não resta provado o interesse público 
em políticas de cotas para ingresso de pessoas com 
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deficiência quando não está demonstrado em que fase do 
ingresso pelo sistema universal a hipossuficiência deste 
indivíduo é determinante do seu insucesso.

Hipossuficiência e Princípio da Isonomia

A deficiência física, posta como elemento motivador da 
hipossuficiência, deve estar relacionada, de forma incon-
teste, com a exclusão desses indivíduos nas universidades 
públicas. A existência do nexo entre o sistema universal 
e a hipossuficiência alegada não poderá ser suplantada 
pela invocação do princípio da igualdade.

O princípio da isonomia não está ao arbítrio da amo-
tinação das demandas sociais e para elas não pode servir 
levianamente de pretexto, sob pena de se estar contra-
pondo à fruição da liberdade e mitigando as conquistas 
humanas relativas à evolução dos juízos de proporcionali-
dade e razoabilidade.

Considerando os tipos de deficiência, é possível veri-
ficar o grau de dificuldade que assinala a diferença entre 
os indivíduos com deficiência e os demais candidatos ao 
ingresso no ensino superior. Os processos de seleção são 
elaborados em conformidade com a capacidade física da 
maioria dos candidatos, supondo como de domínio de 
todos a visualização e o manuseio da prova e a capaci-
dade de escrever, sem ponderar eventuais dificuldades 
geradas pela deficiência do candidato. Tem-se por certo 
que a adaptação do processo seletivo às necessidades das 
pessoas com deficiência, mantendo o nível do conteúdo 
das provas, é perfeitamente possível, desde que se ajus-
tem os mecanismos de transmissão dos enunciados às 
possíveis respostas dos candidatos com deficiência.

No que concerne às incapacidades físicas, auditivas e 
visuais, as dificuldades enfrentadas pelo candidato com 
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deficiência, quando submetido à seleção para o ensino 
superior pelo sistema universal, naturalmente perduram 
durante o curso universitário. Se tais dificuldades são 
empecilhos para que esses candidatos ingressem no 
ensino superior, a ponto de justificar o implemento de 
ações afirmativas, também o serão para sua permanência 
como discentes na universidade e mais tarde no exercício 
profissional.

Dois outros aspectos podem ser considerados quando 
se trata da hipossuficiência da pessoa com deficiência: 
carência de recursos financeiros e discriminação social.

Os alunos com poucos recursos financeiros e advin-
dos de escolas públicas encontram mais dificuldades de 
ingressar no ensino superior do que aqueles que frequen-
taram escolas particulares. A má qualidade do ensino nas 
escolas públicas atinge a todos os estudantes, com defi-
ciência ou não. Uma política de cotas focada tão somente 
no acesso de pessoas com deficiência às universidades 
públicas não resolveria o problema igualmente sério 
da falta de base do aluno na sua formação intelectual. 
Ademais, o fato de discriminar positivamente a pessoa 
deficiente poderia estar pondo em desvantagem o estu-
dante que, não sendo portador de deficiência, apresenta 
o mesmo deficit de aprendizagem, ocasionado pela baixa 
qualidade do ensino ministrado nas escolas públicas, 
materializando assim uma discriminação reversa.

Ações afirmativas são corolários de discriminações 
positivas e, somente em razão destas, autorizadas. Caso 
contrário, viram instrumentos de promoção de mais aber-
rações sociais. A discriminação reversa gera um ônus 
tão injustificável quanto a discriminação propriamente 
dita, porquanto recrudesce a condição dos excluídos dos 
benefícios de uma política pública mal concebida. Não 
há ganhos, apenas previsão de favoritismos, apoiada em 
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programas clientelistas, que desconsideram o interesse 
público, tampouco a reserva do possível ou o mínimo 
existencial.

Quanto à discriminação social sofrida pelas pessoas 
com deficiência, não há resposta para tal problemática na 
adoção das cotas em comento. O ingresso diferenciado 
dessas pessoas nas universidades só geraria mais precon-
ceito, tendo em vista que estaria sendo patenteada a inca-
pacidade delas de adentrar o ensino superior pelas vias 
normais e até ensejando mais segregação. Aliás, muitas 
das medidas adotadas em nome do atendimento diferen-
ciado a pessoas com deficiência encerram, por vezes de 
maneira sutil, traços de segregação e exclusão.

Limitar-se a discorrer sobre o princípio da isonomia 
para justificar a implantação das cotas nas universidades 
não satisfaz a caracterização apropriada e necessária da 
hipossuficiência do indivíduo com deficiência. A legitima-
ção da discriminação é algo que deve observar criterio-
samente o equilíbrio entre igualdade formal e material, 
com a salvaguarda do interesse público e arrimo nos 
dispositivos constitucionais. Do contrário, as políticas 
públicas funcionariam impunemente como pretextos para 
a judicialização do caso concreto, sobrepujando a norma-
tividade universal e atentando contra a segurança jurídica.

Considerações Finais

O implemento de políticas públicas deve obedecer a 
critérios claros de elaboração, a fim de que seja verificada 
a relação custos versus benefícios sociais.

A política de cotas para o ingresso das pessoas com 
deficiência nas universidades públicas federais, objeto do 
presente estudo, não evidencia a observância a tais crité-
rios, mormente os de natureza constitucional.
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As considerações recaíram sobre a educação superior 
por não restar demonstrada no corpo da Constituição 
Federal sua essencialidade para a formação do cidadão, 
tampouco a universalidade da oferta, tal qual ocorre com 
a educação básica. Em outra análise, também não foi 
identificada a guarida do interesse público a essas cotas. 
O mínimo existencial se volta para bens mais imprescindí-
veis à dignidade da vida, não se cogitando a realização de 
um curso superior como indispensável à vida, sobretudo 
em um país com tantas máculas sociais inda a ser supera-
das, como o Brasil. No mesmo sentido, sucede a descone-
xão com a reserva do possível, visto que há necessidades 
mais urgentes figurando como corolários do interesse 
público, tal qual a própria educação básica, mais carece-
doras dos recursos do erário.

Ademais, não restou comprovado o nexo entre os obs-
táculos do sistema universal e a hipossuficiência advinda 
da deficiência física, auditiva ou visual. A desigualdade 
originada das cotas em estudo carece de legitimidade, 
salvo quando guarde nexo de proporcionalidade com o 
elemento sugerido como fator de discriminação.

A igualdade defendida pelos idealizadores das cotas 
em apreço, tal como está posta no projeto citado, não se 
compatibiliza com a figura da desequiparação permitida, 
não concretiza o princípio da isonomia, tampouco está 
em conformidade com os demais preceitos constitucio-
nais, máxima da ordem democrática. Antes, aproxima-se 
do igualitarismo, próprio das militâncias paternalistas, à 
medida que segmenta as pessoas com deficiência, sus-
tentando-se numa fórmula assistencialista promitente do 
diploma de nível superior e da inclusão social.
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CONTROLE INTERNO NA GESTÃO PÚBLICA: O CASO DA ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE SUPLEMENTAR DO SERVIDOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
CEARÁ (UFC)

Everardo Cavalcante Domingos

Virgínia Bentes Pinto

Introdução

É crença geral o fato de que, na área da administração 
pública, a ocorrência de fraudes, atos de improbidade, 
malversação e ineficiência dos serviços é um forte sinal 
de fragilidade e ineficácia dos controles adotados. Daí a 
preocupação cada vez maior com a melhoria dos instru-
mentos de controle e eficiência no uso dos recursos públi-
cos, seja no âmbito institucional ou pessoal. 

Apesar do aperfeiçoamento dos instrumentos da 
gestão da administração pública, é ainda muito comum 
e marcante a má impressão das pessoas em relação às 
instituições públicas, em virtude de ser próprio da cultura 
brasileira o emprego de expedientes como “jeitinho” e do 
“levar vantagem”, enfim, da “esperteza” de se aproveitar 
da coisa pública como se fosse de sua propriedade, con-
forme ressaltam Niskier e Natanael (2006).

Para estudiosos como Peter e Machado (2003), o 
controle interno na administração pública diz respeito ao 
conjunto de atividades, planos, métodos e procedimen-
tos interligados e utilizados com vistas a assegurar que 
os objetivos dos órgãos e entidades sejam alcançados de 
forma confiável e concreta, evidenciando eventuais des-
vios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos 
fixados pelo poder público. 

Na condição de autarquia vinculada ao Ministério 
da Educação, compete à Universidade Federal do Ceará 
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(UFC), no âmbito local, supervisionar, coordenar, gerir e 
controlar as atividades relacionadas com a administração 
e o desenvolvimento do seu quadro de pessoal, dentre as 
quais o Programa de Assistência à Saúde Suplementar do 
Servidor, previsto no Art. 230 da Lei No 8.112/90, regula-
mentado pelo Decreto No 4.978, de 3 de fevereiro de 2004. 

Dados do Sistema de Monitoramento de Ações do 
Ministério da Educação (SIMEC) referentes a dezembro 
de 2009 apontam que, da meta de 26.423 beneficiários 
passíveis de atendimento em tal exercício, foi registrado o 
teto de 6.970 pessoas, correspondendo a menos de 30% 
da meta estabelecida. 

Em contraposição ao baixo percentual de servidores 
da UFC beneficiados com o auxílio-saúde, é senso comum 
o desejo das pessoas de contar com um plano de saúde 
que proporcione segurança e tranquilidade para si e seus 
dependentes, podendo usufruí-lo de forma efetiva e ime-
diata, sem ter de enfrentar filas intermináveis e a demora 
no atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Esta 
pesquisa se insere nesse contexto, tendo por base a 
seguinte questão: de que modo as ações de controle 
interno estão sendo implementadas pela Superinten-
dência de Recursos Humanos da Universidade Federal 
do Ceará (SRH/UFC), no âmbito do Programa de Saúde 
Suplementar do Servidor, quanto à segurança das opera-
ções, ao alcance dos objetivos do Programa e aos seus 
princípios norteadores?

Com ênfase nas questões pertinentes à essência da 
função controle na administração pública, as ações de con-
trole interno sob a responsabilidade da Superintendência 
de Recursos Humanos da Universidade Federal do Ceará 
(SRH/UFC), no âmbito do Programa de Saúde Suplemen-
tar do Servidor, deveriam garantir a estreita observância 
das normas legais, níveis satisfatórios de segurança das 
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operações e alcance dos objetivos traçados, minimizando 
as possibilidades desse órgão ou de seus agentes incorrer 
em atos de corrupção ou situações que guardam estreita 
relação com ineficiência e a ineficácia dos procedimentos 
e rotinas adotados. 

Com o objetivo de analisar a efetividade das ações de 
controle interno pela SRH/UFC no âmbito do Programa de 
Assistência à Saúde Suplementar do Servidor, procedeu-
-se à leitura da legislação pertinente, a fim de compre-
ender o modelo adotado e o fluxo administrativo interno 
e, assim, apurar possíveis situações de inobservância da 
norma legal. Aplicou-se questionário aos gestores envol-
vidos, a fim de colher impressões a respeito das funções 
desempenhadas e opinião sobre grau de eficácia e efici-
ência das ações que consideram implantadas, e aos ser-
vidores da ativa e aposentados, com o propósito de traçar 
o perfil do público-alvo e mapear as questões de maior 
significado junto à gestão.

O Controle na Gestão Pública Brasileira

As questões referentes à controladoria no âmbito da 
gestão pública não são originárias do século XX, menos 
ainda da era atual. Cretella Júnior (2002) ensina que, na 
Antiguidade, já havia organizações criadas com a finali-
dade específica de fiscalizar as contas públicas. No Brasil, 
a primeira iniciativa de criar um tribunal para o controle 
de contas é datada de 1826 e foi proposta por Felisberto 
Caldeira (O Visconde de Barbacena) e José Inácio Borges. 
O enfoque principal ainda não era sobre questões espe-
cíficas, como fraude, desvio ou corrupção. O problema 
era o excesso de desperdícios, pois os administradores 
regularmente gastavam mais do que o orçamento previa 
para as suas pastas (SPECK, 2000, p. 38). 
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As diretrizes gerais da função controle na administra-
ção pública federal, atualmente em vigor, foram estabele-
cidas nos Artigos 70 a 75 da Constituição Federal de 1988. 
Especificamente, o Art. 71 estabelece o Poder Legislativo 
de cada esfera de governo como o responsável pelo exer-
cício do controle externo, com o auxílio dos tribunais de 
contas, enquanto o Art. 74 determinou, no âmbito dos 
três poderes, a existência de sistemas de controle interno, 
integrados e capazes de, entre outras tarefas, garantir 
o cumprimento de metas previstas em planos e progra-
mas de governo, a legalidade no uso dos recursos e a 
avaliação de resultados quanto à eficácia e eficiência da 
gestão democrática, financeira e patrimonial nos órgãos 
e entidades da administração federal. A ilustração dos 
fundamentos legais da fiscalização no âmbito do governo 
federal pode ser resumida, conforme a figura 1.

Figura 1 – Estrutura legal de controle no Brasil conforme 
a Constituição Federal de 1988.1
Fonte: Elaborado pelo autor.

Congresso Nacional

fisc
aliza

 por meio de controle
ex

terno e interno

Art. 7
0 - CF 1988

Legisla
tiv

o, 

Ex
ec

ut
iv

o 
e 

Ju
d
ic

iá
ri

o

Controle in

te
rn

o 
in

te
gr

ad
o

Art. 
74 

- C
F 

19
88

.
Trib

u
n
al de C

ontas da União

au
xílio

 no controle externo

A
rt. 71 - CF 1988



147Controle Interno na Gestão Pública: o Caso da Assistência à Saúde Suplementar do Servidor 
da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Na área do Direito Administrativo, Meirelles (2008) 
indica que a função controle na administração pública é 
apresentada como a faculdade de vigilância, orientação e 
correção que um poder, órgão ou autoridade exerce sobre 
a conduta funcional de outro e que, no âmbito da admi-
nistração direta ou centralizada, decorre da subordinação 
hierárquica e, no campo da administração indireta ou 
descentralizada, resulta da vinculação administrativa, nos 
termos da lei instituidora das entidades que a compõem. 
Assim, o controle é exercido de forma irrestrita e ilimitada 
em todos e por todos os poderes de Estado, estendendo-
-se a toda a administração e abrangendo todas as suas 
atividades e agentes.

A contextualização da função controle na gestão 
pública brasileira, enfatizando aspectos referentes ao con-
trole interno e externo, bem como o papel das tecnologias 
da informação e da comunicação para o aprimoramento 
dos instrumentos de controle, serviu de premissa para 
a compreensão dos instrumentos de controle interno 
intrínseco à execução do Programa de Assistência à Saúde 
Suplementar do Servidor da UFC.

O Papel da Tecnologia da Informação e de Comunicação no 
Aprimoramento dos Instrumentos de Controle da Gestão Pública

Com a popularização da rede mundial de computado-
res, o fluxo de informações tornou-se mais rápido, permi-
tindo maior interatividade entre governo e sociedade. No 
âmbito das administrações públicas, já são comuns as 
expressões governo eletrônico, governo digital e governo 
virtual para designar “toda a prestação de serviços e infor-
mações, de forma eletrônica, para outros níveis de governo, 
para empresas e para os cidadãos, 24 horas por dia, sete 
dias por semana.” (EVANS; WUSTER, 1997; FRONTINI, 1999).
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O maior desafio do governo eletrônico é exatamente 
a ampliação do acesso à internet, pois não basta que os 
serviços e informações estejam disponibilizados se o cida-
dão não tiver acesso ao meio ou não estiver capacitado a 
acessá-lo. Para Meira Junior (2001, p.13 apud TRISTÃO, 
2002), isso [...] implica acesso amplo, irrestrito e de baixo 
custo à rede mundial de computadores. 

O grande desafio é suplantar as disparidades e desi-
gualdades consideráveis, particularmente em países em 
desenvolvimento como o Brasil, onde os custos associa-
dos ao acesso à Internet a tornam inacessível para grande 
parte da população.

A Política de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Federal

Dados publicados pela Secretaria de Recursos Huma-
nos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
do Governo Federal (2009) indicam que as questões refe-
rentes à saúde do servidor público federal foram, durante 
longos anos, tratadas conforme os próprios entendimen-
tos dos diversos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal 
Civil da Administração Federal. Enquanto alguns órgãos 
estruturaram serviços de excelência em saúde, outros não 
desenvolveram nenhuma ação.

A partir de 2007, com a instituição da Política de 
Atenção à Saúde e Segurança do Servidor Público Federal 
(PASS), sustentada por um sistema de informação sobre 
a saúde do servidor, uma sólida base legal, uma rede de 
unidades e serviços e a garantia de recursos financeiros 
específicos para execução de ações e projetos, o governo 
brasileiro adotou uma política de promoção da atenção 
à saúde dos servidores públicos civis da União como um 
dos eixos de atuação na democratização das relações de 
trabalho e como uma orientação estratégica com vistas 
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a valorizar o servidor público federal, partícipe direto e 
ativo na consolidação de um modelo da gestão pública 
mais democrática e transparente (BRASIL, MP/SRH/DESAP 
2010).

A legislação federal que regulamenta o benefício da 
saúde suplementar do servidor pertencente a qualquer 
órgão integrante do SIPEC está embasada no Artigo 230 
da Lei No 8.112/90; no Decreto No 4.978, de 3 de fevereiro 
de 2004; na Portaria Conjunta SRH/SOF/MP No 01, de 29 
de dezembro de 2009; no Ofício Circular No 09, de 18 de 
novembro de 2009 e na Portaria Normativa SRH/ MP nº 05, 
de 11 de outubro de 2010. De acordo com tais normas, 
cada órgão deve optar por uma única modalidade de 
assistência à saúde suplementar, dentre as possibilidades 
previstas: convênio com operadoras de planos de assis-
tência à saúde organizadas sob a forma de autogestão; 
contratos com operadoras nos termos da Lei No 8.666/93; 
prestação direta do serviço pelo órgão/entidade ou sob 
a forma de auxílio, de caráter indenizatório, por meio de 
ressarcimento financeiro, quando não adotado os demais 
modelos.

A responsabilidade pelo custeio da assistência à saúde 
suplementar dos servidores e seus dependentes é da 
administração pública federal direta, de suas autarquias e 
fundações, no limite do valor estabelecido pelo Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão, condicionado à 
disponibilidade orçamentária (ART. 10, PORTARIA NORMA-
TIVA SRH/MP Nº 5/2010).

A Modalidade de Assistência à Saúde Suplementar Adotada pela 
UFC

Amparada em estudo realizado por uma Comissão de 
Saúde Suplementar – CCS/UFC, instituída pelo Magnífico 
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Reitor através da Portaria No 1543-A/2007, a UFC adotou a 
modalidade auxílio, de caráter indenizatório, por meio de 
ressarcimento. O pagamento do benefício aos servidores 
foi operacionalizado a partir de setembro de 2008, com 
efeito financeiro retroativo ao mês de janeiro daquele ano.

O estudo da CCS/UFC, fundamentado em leitura e 
compreensão da legislação pertinente, consulta aos sis-
temas de administração de pessoal e aplicação de ques-
tionário junto ao público-alvo do benefício, apontou a 
existência de um público-alvo de 7.889 servidores ativos e 
aposentados, sendo 35% docentes e 65% técnicos admi-
nistrativos. Além desses, existiam ainda 980 pensionistas, 
totalizando uma população-alvo do benefício de 8.869 
pessoas, afora os dependentes legais que cada servidor 
poderia agregar aos contratos para efeito de recebimento 
do benefício.

A modalidade de auxílio indenizatório mediante res-
sarcimento financeiro consignado no contracheque do 
titular do benefício, adotada pela UFC, é devida ao ser-
vidor que contratar plano de assistência à saúde suple-
mentar e que atenda as exigências mínimas estabelecidas 
no termo de referência básico, em forma de anexo, atual-
mente regido pela Portaria MP/SRH No 05/2010. 

Como dependentes do titular do benefício, a legisla-
ção normalizadora do benefício garantiu a inscrição do 
cônjuge; do companheiro(a) de união estável ou união 
homoafetiva; da pessoa separada judicialmente, divor-
ciada ou que teve a sua união estável reconhecida e dis-
solvida judicialmente, com percepção de pensão alimentí-
cia; dos filhos e enteados, solteiros, até 21 anos de idade 
ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; dos filhos e 
enteados entre 21 e 24 anos de idade, dependentes eco-
nomicamente do servidor e estudantes de curso regular 
reconhecido pelo Ministério da Educação; do menor sob 
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guarda ou tutela concedida por decisão judicial e de pen-
sionistas de servidores de órgão ou entidade do SIPEC 
(Art. 4º, PORTARIA NORMATIVA SRH/MP Nº 5/2010 ).

A Estrutura de Gerenciamento da Assistência à Saúde Suplementar 
na UFC

Compete à SRH/UFC toda a gerência burocrática e 
ações de controle do programa no âmbito local. Além da 
estrutura diretamente ligada ao superintendente – Divi-
são de Apoio Administrativo e Núcleo de Atendimento aos 
Órgãos de Controle Externo, as ações envolvem o Depar-
tamento de Desenvolvimento Humano, através da Divisão 
de Administração de Benefícios, e o Departamento de 
Administração de Pessoal, via Assessorias de Legislação e 
Remuneração e Seção de Controle de Pagamento.O fluxo 
operacional das atividades está descrito na figura 2.

Figura 2 – Fluxo operacional e de controle de procedimentos 
da assistência à saúde suplementar do servidor da UFC
Fonte: Elaboração do autor
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A observação direta da rotina burocrática no âmbito 
da SRH/UFC apontou que o procedimento de solicitação 
do benefício tem início com o ingresso de solicitação por 
parte do servidor junto à Central de Atendimento ao Ser-
vidor – CAS e à Divisão de Apoio Administrativo – DAA, 
onde ocorre a conferência de documentos e abertura de 
processo formal, seguindo para a Divisão de Administra-
ção de Benefícios – DAB, que analisa, diligencia, defere/
indefere o pedido e alimenta a base de dados do Siape.

Deferido, o processo segue o trâmite necessário à 
inclusão do benefício na folha de remuneração do ser-
vidor. Havendo necessidade de diligência processual, o 
encaminhamento é feito diretamente ao próprio servidor, 
para as necessárias correções e retomada do andamento 
processual, ou à Assessoria de Legislação do Depar-
tamento de Administração de Pessoal – DAP, quando se 
tratar de necessidade de interpretação da legislação em 
vigor. No caso do não cumprimento de pendências por 
parte do requerente ou pareceres desfavoráveis por parte 
da Assessoria Técnica de Legislação, o pedido é indeferido 
e o processo arquivado, após a notificação ao interessado.

Ainda de acordo com as observações diretas da rotina 
burocrática e com a leitura de inúmeros despachos em 
processos de solicitação do benefício, também compete 
à DAB o acompanhamento da adimplência dos servido-
res junto aos respectivos planos de saúde; a atualização 
mensal do cadastro dos beneficiários junto ao Siape; a 
notificação do servidor a respeito da necessidade de atu-
alização documental junto ao processo de solicitação ini-
cial; a notificação à Seção de Controle de Pagamento – SCP 
de eventuais descontos inerentes ao desconto de valores 
pagos de forma indevida aos usuários e a adequação do 
valor do benefício quando de situações não contempladas 
pelo cálculo automatizado do Siape. 
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As questões pertinentes à autorização de acesso ao 
Siape, ao acompanhamento de instruções normativas 
emitidas pela Secretaria de Recursos Humanos do Minis-
tério do Planejamento, ao controle de rubricas de paga-
mento do benefício, à emissão de relatórios financeiros 
mensais e à interpretação da legislação em vigor são de 
responsabilidade do DAP, por meio da Assessoria Técnica 
de Remuneração – ATR, Seção de Controle de Pagamento 
– SCP e Assessoria de Legislação – AL.

Para efeito de controle interno, checagem de dados 
e alimentação do Sistema Integrado de Monitoramento 
de Ações do Ministério da Educação (SIMEC), a SCP emite 
relatório mensal dos pagamentos efetuados por servidor/
lotação/valor pago. O relatório segue para conferência da 
DAB, seguindo para a coordenação da ação local, para 
efeito de a alimentação do SIMEC por meio eletrônico. Os 
indicadores do SIMEC integram o relatório de gestão da 
instituição e são acompanhados pelos órgãos de controle 
interno/externo.

Metodologia

Trata-se de um estudo de caso a respeito do con-
trole interno junto à modalidade de assistência à saúde 
suplementar do servidor da UFC, no âmbito da Supe-
rintendência de Recursos Humanos. Para alcançar deta-
lhado conhecimento a respeito do assunto, procedeu-se 
à pesquisa documental de leis, portarias e instruções 
normativas relacionadas ao assunto; à leitura de relató-
rios da gestão da UFC expedidos pela Secretaria Federal 
de Controle Interno, referentes aos anos 2008 e 2009; à 
observação direta das rotinas e procedimentos burocrá-
ticos adotados no âmbito da SRH/UFC e à aplicação de 
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questionários junto ao corpo dos gestores envolvidos no 
processo e junto ao corpo funcional.

O questionário dos gestores da SRH/UFC focou o 
ambiente administrativo envolvido na execução do Pro-
grama de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor 
e foi aplicado via e-mail. O instrumento foi estruturado 
em seis itens, dos quais três do tipo questão fechada com 
uma opção de resposta de categoria “outros”. Empregou-
-se nos demais itens questões abertas, com a intenção 
de conseguir respostas que refletissem, de fato, a opinião 
dos respondentes.

O questionário aplicado aos servidores docentes e 
técnico-administrativos em atividade ou aposentados 
constou de nove questões fechadas, com uma do tipo 
contingencial e outra com opção de resposta de categoria 
“outros”, bem como duas questões abertas. As indagações 
trataram da caracterização do perfil do usuário, da situa-
ção em relação à existência/cobertura/valor pago/valor do 
benefício, do mapeamento das dificuldades apontadas e 
dos fatores impeditivos para adesão ao programa.

Para a definição do tamanho da amostra do ques-
tionário dos servidores, levantou-se junto ao Siape 
(agosto/2011) o universo de beneficiários – 7.966 servi-
dores. Considerou-se o plano de amostragem aleatória 
estratificada proporcional com Pk = 1/2, k=1,...,4, para os 
quatro estratos, nível de confiança (1-a) = 0,95 e erro de 
amostragem d < 10%, gerada do d=10%. O cálculo do 
tamanho da amostra para cada população é definido por:

∑

∑

=

=

−
−

+

−
−

=
4

1

2

2

22

4

1

2

1
)1(

1
)1(

k k

kkk

k k

kkk

N
PPN

z
dN

N
PPN

Nn

Onde: N= tamanho da população; Pk= 
estimativa da proporção populacional no 
estrato k da principal característica a ser 
estudada; d= erro de amostragem; z= 
quantil da distribuição normal padrão refe-
rente a (1-a) = 0,95; n= tamanho da amos-
tra e nk= tamanho da amostra do estrato k.
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Os tamanhos de amostra calculados por estrato para 
os diferentes erros de amostragem foram os seguintes: 
estrato 1: técnico administrativo aposentado = 41; estrato 
2: técnico administrativo aposentado = 21; estrato 3: 
docente ativo = 23 e estrato 4: docente aposentado = 12. 
Como os cálculos do nk não fornecem números inteiros, 
foram feitos arredondamentos para cima nos tamanhos 
das amostras para não intensificar o erro de amostragem. 
O erro de amostragem de 10% foi adotado em função 
das situações impeditivas de ordem prática para alcançar 
os quantitativos de respondentes calculados para erros 
menores dos riscos naturais de aplicação por e-mail – res-
posta de caráter voluntário, endereços eletrônicos inativos 
ou bloqueados, além de outras. Para atingir o quantitativo 
estipulado, fez-se uso de reposição de respondentes: 16 
no estrato 1; 08 no estrato 2; 09 no estrato 3 e 05 no 
estrato 4. 

Análise dos Dados e Discussão dos Resultados

Visando ao melhor entendimento da análise e com 
base nos resultados obtidos por meio da leitura de docu-
mentos oficiais, da verificação de rotinas e das respostas 
dos questionários aplicados aos ocupantes de cargos 
da gestão da estrutura organizacional da SRH/UFC e ao 
público-alvo do benefício – servidores docentes e técnico-
-administrativos em exercício funcional e aposentados, 
adotaram-se estratégias de segmentação por categorias.

 •Categoria 1: regularidade dos Pagamentos nos ter mos da 
legislação vigente

Quanto às situações de maior risco à regularidade 
dos pagamentos, a opinião dos gestores recaiu sobre o 
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modo de acompanhamento dos pagamentos efetuados 
pelos servidores junto aos contratos de plano de saúde, 
citado por 62,5% dos respondentes, o grau de automação 
dos procedimentos, citado por 50%, o nível de qualifi-
cação e treinamento dos servidores envolvidos no pro-
cesso, citado por 25%, além de se registrar uma menção 
à necessidade de atualização do cadastro de dependentes 
dos servidores.

Um aspecto relevante em relação à regularidade dos 
pagamentos por parte do órgão gestor, no caso a SRH/
UFC, foi a constatação de que, entre os beneficiários da 
assistência à saúde suplementar que responderam ao 
questionário, seis deles (9 %) recebem o benefício finan-
ceiro acima do custo dos seus contratos, fato que confi-
gura situação de vantagem financeira não amparada pela 
legislação. Tal situação evidencia que o órgão gestor local 
do benefício não está observando em seu inteiro teor a 
legislação, já que em tais situações é obrigatória a ade-
quação do valor do benefício ao valor exato do contrato.

Com suporte na apurada leitura e análise dos pro-
cessos de concessão do benefício da assistência à saúde 
suplementar, arquivados junto à DAB/SRH, referente ao 
período de setembro de 2008 até agosto de 2010, veri-
ficou-se, em inúmeros despachos, a concessão do bene-
fício em favor de servidores que contrataram planos de 
saúde na condição de responsável financeiro com cober-
tura exclusiva dos seus dependentes. Tal situação, não 
prevista pela norma legal, configura a fragilidade dos ins-
trumentos de controle interno adotados no processo de 
pagamento do auxílio-saúde, que deriva de simples falha 
de orientação aos servidores ou setor responsável quanto 
aos apontamentos a serem observados no cumprimento 
das normas e diretrizes legais.
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Outro aspecto possível de geração de descumpri-
mento da legislação aplicada ao programa em estudo diz 
respeito ao acompanhamento da regularidade dos con-
tratos de saúde privada por parte do servidor, que, nos 
termos das normas em vigor, deve apresentar compro-
vante de quitação do plano ao órgão setorial ou seccional 
ao qual está vinculado até o 5º (quinto) dia útil de cada 
mês. Após a exigência inicial de apresentação do com-
provante de pagamento do plano de saúde, ocorrido em 
2008, somente em junho de 2010 a SRH passou a cobrar a 
apresentação de tais comprovantes em regime semestral. 
Ao não adotar a obrigatoriedade da comprovação mensal 
de pagamento do plano de saúde, o órgão gestor local 
submete a risco a segurança dos pagamentos efetuados e 
a fragilidade dos procedimentos de controle interno nova-
mente se faz sentir. 

Uma última questão inerente à categoria regulari-
dade dos pagamentos no âmbito local diz respeito ao 
pagamento de benefícios em caráter retroativo à data de 
solicitação do benefício por parte do servidor, não pre-
visto pela legislação aplicável. Somente no período com-
preendido entre outubro de 2008 e setembro de 2009, o 
montante pago em tal modalidade atingiu a cifra de R$ 
2.748.973,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e oito 
mil,  novecentos e setenta e três centavos). Apesar de tal 
situação ter sido resolvida com a adoção do cálculo auto-
matizado pelo Siape, a partir de maio de 2010, restou 
comprovada a baixa ineficiência dos procedimentos de 
controle interno no plano da SRH/UFC em não detectar 
o descumprimento da norma aplicável à situação, sub-
metendo a risco a segurança dos pagamentos realizados 
e sujeitando os  ordenadores de despesa a uma série de 
sanções previstas em lei e à devolução dos valores recebi-
dos indevidamente pelo servidor.
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 •Categoria 2: PerCePção dos gestores aCerCa de questões 
inerentes aos objetivos e PrinCíPios do Controle interno 
junto ao Programa de saúde suPlementar dos servidores 
da uFC.

O interesse por essa categoria foi o de, inicialmente, 
mapear as atividades desempenhadas pelos gestores rela-
cionadas ao controle interno e executadas em cada setor 
da SRH/UFC, a fim de possibilitar o cotejamento entre os 
princípios do controle interno preconizados pela literatura 
e as atividades informadas. Outro interesse pelo assunto 
é oriundo de observações empíricas que se fez ao longo 
da vivência atuando junto à SRH/UFC.

Para verificar tal compreensão, solicitou-se aos res-
pondentes que listassem as atividades desenvolvidas por 
eles no exercício de suas funções, a fim de que se pudesse 
observar o nível de alinhamento destas aos princípios do 
controle interno. A análise dos itens inseridos no questio-
nário aplicado aos gestores relacionados a essa catego-
ria permite afirmar que as atividades desempenhadas se 
apresentam distribuídas entre os diversos setores e que 
existem órgão interno de auditoria, instrumentos de con-
trole financeiro e utilização de programas de automação, 
configurando em linhas gerais o alinhamento entre os 
princípios do controle interno na administração pública e 
a estrutura de gerenciamento da SRH/UFC envolvida com 
a gestão do programa.

Quanto às ações de controle efetivadas pela SRH/
UFC, apresentou-se aos pesquisados uma lista de cinco 
ações referentes ao controle interno, solicitando-lhes que 
apontassem aquelas que, efetivamente, foram ou são 
efetivadas no âmbito da SRH/UFC. Também se deixou 
a opção “outros” para que os participantes tivessem a 
oportunidade de apontar ações não listadas. Explicou-
-se que poderiam ser assinaladas todas as ações de que 
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tivessem conhecimento. Conforme revelado pelos dados, 
a resposta predominante dos gestores (44%) apontou 
como ação efetivada a “definição de competências dos 
setores” referente à implantação do benefício da assistên-
cia à saúde suplementar do servidor da UFC, seguida de 
“outros – identificação de situações de descumprimento 
da legislação”, com 34%; “atualização de cadastros” e 
“capacitação de servidores”, ambos com 11%. As ações 
de automatização dos procedimentos e edição de manu-
ais/cartilhas não foram citadas pelos respondentes.

Chama atenção na pesquisa empírica o fato de que a 
ação mais lembrada (definição de competência dos seto-
res envolvidos) foi assinalada por apenas 44% dos res-
pondentes. Em tal aspecto, parece evidenciada uma defi-
ciência do fluxo de informação e de comunicação entre 
as subunidades envolvidas, aspecto que aponta para a 
necessidade de se estabelecer estratégias de comunica-
ção que venham contribuir para melhorar o diálogo entre 
as subunidades. 

Surpreendeu, na pesquisa, o fato de 34% dos respon-
dentes terem citado a opção “identificação de situações de 
descumprimento da legislação” pertinente à concessão do 
benefício, pois, ao responderem o item 3 do questionário 
sobre a realização de auditoria interna/externa, os sujei-
tos da investigação foram unânimes em afirmar que não 
sabiam se havia auditoria na gestão do programa. Então, 
se ocorre descumprimento da legislação, quais seriam as 
razões para ausência de auditoria? Realmente não ocor-
reu? As questões de descumprimento da legislação foram 
contingentes e devidamente sanadas? Os gestores têm 
receio de comentar sobre o assunto? É importante ressal-
tar que, de acordo com a leitura dos relatórios da gestão, 
comentados no referencial teórico desta dissertação, não 
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foi possível identificar qualquer realização de auditorias 
nesse âmbito.

A baixa porcentagem referente às opções “capaci-
tação dos servidores envolvidos no processo” e “outros 
– atualização de cadastro dos beneficiários”, citadas por 
apenas 11% dos respondentes, e “automatização dos 
procedimentos” seguida da “edição de manuais/cartilhas”, 
não listadas por nenhum deles, traduz a necessidade de 
um olhar mais específico para tais questões, pois, certa-
mente, uma mão de obra pouco qualificada quanto ao uso 
das tecnologias de informação e comunicação dificultará 
a implantação e o emprego de sistemas automatizados 
dos procedimentos burocráticos. 

Na indicação de ações relacionadas ao controle 
interno não listadas no questionário, um participante 
apontou “atualização do cadastro de dependentes” (G1)1, 
o que pode ser consequência do processo excessiva-
mente manual adotado desde a implantação do benefício, 
ocorrida em meados de 2008, dificultando a confiabili-
dade de dados utilizados para a efetivação do pagamento 
e incorrendo em falhas de controle interno e na reali-
zação de pagamentos indevidos. Ainda nesse tópico, 
convém ressaltar que apenas um respondente afirmou 
desconhecer “alguma ação desenvolvida” (G2). Isso pode 
sinalizar algum tipo de descontentamento em relação à 
sistemática de trabalho, falta de informação, dissonância 
em relação às diretrizes do órgão ou ainda uma intenção, 
deliberada ou não, de isolamento deste respondente para 
com a gestão. 

1 Os participantes são identificados pela letra G seguida de numeração 
sequencial, conforme a ordem de resposta.
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 •Categoria 3: análise da eFiCáCia da modalidade de saúde 
suPlementar da uFC Com base no PerFil e imPressão dos 
beneFiCiários.

A intenção, nesta categoria, foi a de, primeiramente, 
obter subsídios em relação ao modelo de assistência à 
saúde suplementar dos seus servidores, mediante auxílio 
de caráter indenizatório, para verificar se ele representa 
uma atitude positiva do órgão em relação às condições 
de adesão por parte dos servidores e, de outra parte, 
saber da visão destes em relação ao benefício e aos pro-
cedimentos burocráticos adotados pelo órgão gestor. Os 
dados para a análise dessa categoria foram obtidos com 
suporte no conhecimento do perfil e coleta de impressões 
dos servidores beneficiários da assistência à saúde suple-
mentar, realizada mediante aplicação de questionários 
a 97 servidores docentes e técnico-administrativos em 
pleno exercício do cargo ou aposentados.

Entre os respondentes, 100% dos docentes, indepen-
dentemente da situação funcional ou adesão ao benefício, 
afirmaram possuir plano de saúde de natureza privada. 
Já entre os técnicos administrativos, esse índice decresce 
para 82,6% dos servidores em exercício e para apenas 
47,7% dos aposentados, exatamente aqueles que mais 
necessitam de cuidados médicos em função da idade mais 
avançada. Em relação aos respondentes que não possuem 
plano de saúde, 100% deles são técnicos administrativos 
e representam 27,4% do total. Vale ressaltar que, entre os 
aposentados, o percentual quase que duplica, ao atingir 
52,3% dos respondentes. Tais dados merecem profunda 
reflexão, visto que o modelo de saúde suplementar adotado 
pela UFC não consegue atender os servidores de menor 
poder aquisitivo ou mais idoso. Quem sabe uma nova 
análise das opções de oferta de saúde suplementar possa 
sinalizar alguma alternativa à inclusão de tais servidores.
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Conclusão

As análises delineadas revelaram a necessidade de 
ajuste nas ações de controle interno adotadas pela SRH/UFC 
na gestão do Programa de Assistência à Saúde Suplementar 
do Servidor, por conta da ocorrência de situações à deriva 
da norma legal aplicável, do baixo nível de automação dos 
procedimentos e de segurança dos pagamentos realizados, 
da baixa eficácia do modelo de saúde suplementar em rela-
ção às metas previstas e dos instrumentos de comunicação 
intraequipe de gestão e desta para com os servidores.

Em relação à existência de situações de descumpri-
mento da legislação aplicada ao modelo de saúde suple-
mentar na UFC, identificou-se preocupante ocorrência 
de pagamentos indevidos, sinalizando a necessidade de 
aperfeiçoamento a respeito da forma de interpretação, 
aplicação e comunicação das normas legais a serem 
observadas e de melhor definição dos procedimentos 
adotados. Por conseguinte, é exigível a revisão geral dos 
processos até então deferidos, a fim de identificar e sanar 
situações à margem da legislação.

No que se refere ao objetivo de analisar impressões 
dos gestores quanto às funções desempenhadas, às 
ações de controle interno efetivadas pela SRH/UFC e às 
fragilidades apontadas na gestão do programa, observou-
-se que, apesar de certo alinhamento da gestão com as 
questões pertinentes à segregação de funções e às com-
petências dos setores, é nítida a necessidade de melhoria 
dos canais de informação internos, maior utilização de 
sistemas automatizados e reforço no processo de capaci-
tação em serviço.

Quanto à análise da eficácia da modalidade de saúde 
suplementar adotada localmente com amparo no perfil 
e impressões dos servidores, conclui-se que os fatores 
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que mais têm influenciado no baixo índice de adesão dos 
servidores em relação às metas estabelecidas derivam do 
baixo valor do per capita financeiro praticado pela admi-
nistração federal, o que atua como forte impeditivo de 
adesão por parte dos servidores de menor faixa remu-
neratória ou desestimula a migração de servidores que 
preferem permanecer na situação de dependência de 
familiares em outros órgãos privados ou público.
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GASTO PÚBLICO COMO INDICADOR DE DESEMPENHO PARA AS 
INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR (IFES)

Lincon Rodrigues Dias Simões

Maxweel Veras Rodrigues

Introdução

A avaliação de desempenho, que favorece a ocorrên-
cia de melhorias nos serviços prestados e propicia o aten-
dimento às exigências de transparência das ações dos 
gestores do patrimônio público, mostra-se um importante 
instrumento para o exercício do controle social sobre a 
gestão pública, assim como uma ferramenta estratégica 
para a própria administração. No que diz respeito às Ins-
tituições Federais de Ensino Superior (IFES), são escassas 
as pesquisas que tenham o gasto público como compo-
nente da avaliação de desempenho dessas organizações. 
Considerando que o volume dos gastos realizados pelo 
conjunto das IFES, em 2009, segundo dados do Portal da 
Transparência, Brasil (2010), ultrapassou a cifra de deze-
nove bilhões de reais e as frequentes críticas à eficiência 
das universidades federais, evidencia-se a relevância de 
estudos que investiguem a relação entre os gastos por 
elas realizados e os seus resultados.

Em 2002, O Tribunal de Contas da União (TCU), por 
meio da Decisão/TCU 408/2002 – Plenária, determinou às 
IFES que incluíssem em seus relatórios de gestão anuais 
um conjunto de indicadores de gestão sugerindo a inclusão 
nove indicadores, dentre os quais figura “custo corrente/
aluno” como o único que privilegia aspectos financeiros, 
desde então incluído nos relatórios de gestão anuais 
das IFES. Informações sobre custos são citadas como 
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importantes instrumentos para avaliação de desempenho 
em órgãos públicos. Para Alonso (1999), uma adequada 
avaliação do desempenho dos serviços públicos tem que 
considerar seus custos. A “utilização como mecanismo 
de aferição da eficiência.” (REMÍGIO, 2002, p.72) é men-
cionada como justificativa para a apuração de custos no 
setor público. Este também é o entendimento expresso 
em outro estudo, onde se afirma que métodos de apura-
ção dos custos do ensino podem ser usados “na avaliação 
(SILVA; MORGAN; COSTA, 2004, p.1). Outra pesquisadora, 
por sua vez, assevera que a divulgação de dados sobre 
custos faz com que “a sociedade [...] possa ter uma per-
cepção mais clara da eficiência e da eficácia dessas Uni-
versidades.” (REINERT, 2005, p.87).

Observa-se, portanto, a existência de uma intensa 
associação entre custos e eficiência, definida como a 
capacidade de se obter o máximo de produto, usando 
um determinado conjunto de insumos, tal como se pode 
depreender do trecho abaixo:

Eficiência significa a correta utilização dos recursos 
(meios de produção) disponíveis [...]. Assim, a efici-
ência está voltada para a melhor maneira pela qual 
as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos de 
trabalho) a fim de que os recursos (pessoal, máquinas, 
matéria-prima etc) sejam ampliados de forma mais 
racional possível. (CHIAVENATO, 2000, p.82).

Trata-se de um conceito intimamente ligado ao de 
produtividade, entendida pela Teoria da Produção como a 
razão de produtos (saídas) em função de insumos (entra-
das). Como não se pode predeterminar o máximo que se 
pode produzir, em razão, por exemplo, das inovações tec-
nológicas, para se classificar um produto como eficiente, 
deve-se estabelecer uma relação com outro padrão, ense-
jando assim o emprego de critérios de comparação. 
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Para que tais comparações sejam válidas, devem-se 
considerar as variações qualitativas dos produtos, uma 
vez que um menor consumo de insumos que resulte em 
produtos de qualidade inferior não pode ser indicativo 
de maior eficiência. A existência de uma relação entre a 
qualidade dos produtos e o montante de recursos neles 
aplicados pode justificar, por exemplo, uma “correlação 
positiva entre elevação do custo do ensino e qualidade 
do ensino praticado.” (MIRANDA; VIEIRA, 2001, p.7), ou 
seja, se a qualidade do ensino for suscetível a variações 
relacionadas ao volume de recursos investidos, um maior 
custo por aluno não necessariamente significará um mau 
desempenho, até que se demonstre não terem ocorrido 
ganhos de qualidade. 

A problemática do uso de informações sobre gastos 
para fins de medição do desempenho das IFES adquire 
maior complexidade em razão da existência de vários 
outros fatores que influenciam os resultados educacio-
nais, entre os quais os estudados em Barros et al (2001) 
e em Barbosa e Fernandes (2001), tais como escolaridade 
dos pais, fatores associados ao desempenho dos docen-
tes e ou renda familiar. 

Assim, busca-se analisar a pertinência do uso de 
dados sobre os gastos das IFES para fins de avaliação de 
seu desempenho, relacionando-o à utilização dos insu-
mos disponíveis. Para tanto, é preciso determinar (a) que 
variáveis devem representar os insumos utilizados e os 
produtos apresentados pelas IFES (b) se a relação entre 
os valores despendidos e os insumos consumidos, por 
aluno, implica situações em que um determinado mon-
tante de gasto se traduza, necessariamente, em um equi-
valente nível de consumo de insumos.

Considera-se que instituições que apresentem melho-
res resultados, consumindo menos insumos, têm um bom 
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desempenho. Partindo dessa visão, as que conseguissem 
contabilizar menores gastos por aluno e melhores ou 
iguais resultados teriam seu desempenho avaliado positi-
vamente, porquanto estariam realizando o gasto público 
com maior qualidade. Se, em outro caso, não houver ele-
vado grau de correspondência entre gastos e insumos, 
pode-se estar diante de uma situação em que, consu-
mindo menos insumos do que outra e apresentando os 
mesmos resultados, um instituição se caracterize como 
de melhor desempenho. Portanto, o fato de apresentar 
maiores gastos com pessoal por aluno não atesta que 
uma instituição seja tecnicamente menos eficiente, razão 
por que o emprego desse parâmetro compromete a ava-
liação do desempenho institucional, no que tange uso dos 
recursos disponíveis.

Desenvolvimento

Qualidade e Desempenho na Educação Superior

De início, a consulta à literatura atinente ao tema 
retrocitado dá subsídios para que se afirme haver uma 
“ampla diversidade e uma certa confusão na utilização 
conceitual do termo “qualidade” no âmbito da educação 
superior.” (BERTOLIN, 2007, p.135). Segundo esse autor, 
diversas definições de qualidade começaram a surgir 
por volta de 1980, datando da década de 1990 as prin-
cipais propostas de categorizações dos diversos modos 
de se pensar a qualidade no ensino superior. Comum 
a essas classificações é a identificação com grupos de 
interesse, dentre os quais se destacam governos, docen-
tes, alunos e seus familiares, técnicos administrativos e 
empregadores. 

A esse respeito, o trecho a seguir traz uma reflexão:
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[...] a ausência de um conceito definitivo não justifica 
a falta de atenção com o acompanhamento e o desen-
volvimento da qualidade. A avaliação da qualidade da 
educação superior é fundamental para, entre outros 
usos, orientar as políticas públicas educacionais, para 
geração de autoconhecimento das instituições, para 
a prestação de contas das IES junto aos governos e 
sociedades, para informar a sociedade acerca da qua-
lidade da educação ou para subsidiar a regulação do 
Estado. (BERTOLIN, 2007, p.156).

Barros et al (2001) investigaram o impacto de quatro 
determinantes do desempenho educacional: a qualidade 
e disponibilidade dos serviços educacionais; o custo de 
oportunidade do tempo; a disponibilidade de recursos 
familiares e a disponibilidade de recursos da comunidade 
Os resultados revelaram que, dos quatro conjuntos de 
variáveis analisadas, a escolaridade dos pais, em parti-
cular, a da mãe, é a mais importante para determinar o 
desempenho educacional dos jovens em foco. Outra con-
clusão a ser destacada se refere ao impacto da qualidade 
dos demais insumos do processo educacional, que se 
mostrou tão ou mais importante do que a escolaridade 
dos professores.

Barbosa e Fernandes (2001) obtiveram resultados 
semelhantes ao investigarem os efeitos de três grupos de 
variáveis sobre a proficiência em Matemática dos alunos 
da 4ª série: características individuais dos alunos e seu 
agregado familiar; características associadas aos profes-
sores e infraestruturas e equipamentos escolares. Encon-
traram-se evidências de que: 

Feito o controle por nível sócio-econômico do aluno, 
[...] as variáveis de infraestruturas e equipamentos 
escolares têm forte impacto na proficiência dos alunos 
e explicam 54% da variabilidade da proficiência 
entre escolas. Feito o controle por infraestruturas e 
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equipamentos escolares, as características associadas 
ao professor e à sua interação com a turma aparecem 
com grande poder explicativo do desempenho escolar. 
(p.19)

Dourado et al (2007), ao citarem estudos realizados 
pela OCDE e UNESCO, acentuam que a relação insumos-
-processos-resultados, que envolve a relação entre recur-
sos empregados, sejam materiais ou humanos, e os 
processos de ensino-aprendizagem, é utilizada por essas 
instituições como paradigma para aproximação da qua-
lidade da educação. Desse modo, a qualidade das IFES 
não pode se vincular apenas aos resultados apresentados, 
sobretudo em decorrência da sua condição de bens públi-
cos, que impõe o estabelecimento da devida correspon-
dência com os recursos empregados. Isso significa, por 
exemplo, que a uma instituição que apresente resultados 
pouco acima da média, tendo um nível de consumo de 
recursos muito acima da média, não pode ser atribuída 
uma avaliação qualitativa positiva.

Avaliação de Desempenho em IFES: Iniciativas Institucionalizadas 

A avaliação do ensino superior brasileiro é conduzida, 
principalmente, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pela Funda-
ção Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), que se atém à pós-graduação stricto 
sensu. 

A avaliação dos programas de pós-graduação desen-
volvida pela CAPES é um exemplo de iniciativa solida-
mente institucionalizada. Compondo-se do acompa-
nhamento anual e da avaliação trienal do desempenho 
dos programas e cursos, os resultados desse processo 
fundamentam deliberações concernentes à renovação 
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de reconhecimento dos cursos, para viger no triênio sub-
sequente. Aos programas são atribuídas notas de 1 a 7. 
Os conceitos 1 e 2 descredenciam o curso junto ao pro-
grama, enquanto os conceitos 6 e 7 apontam desempe-
nho de referência e de inserção internacional. Tratando-se 
de programas que possuam apenas o mestrado, o valor 
do conceito máximo é 5.

Outro exemplo de avaliação de desempenho de IFES 
é a promovida pelo TCU. A propósito, em 2002, o TCU, por 
meio da Decisão/TCU 408/2002 – Plenária, determinou às 
IFES que passassem a incluir nos seus relatórios de gestão 
anuais o seguinte conjunto de indicadores de gestão: 
custo corrente/aluno, aluno/professor, aluno/funcionário, 
funcionário/professor, grau de participação estudantil, 
grau de envolvimento com a pós-graduação, conceito 
CAPES/MEC atribuído a programas de pós-graduação, 
índice de qualificação do corpo docente e taxa de sucesso 
na graduação. Apesar dos esforços para minimizar as 
limitações impostas pelas peculiaridades das IFES, “não 
foi possível a produção de valores médios dos indicadores 
que pudessem servir de parâmetros nacionais de desem-
penho.” (MACHADO, 2004, p.53). Ademais, levantaram-se 
questionamentos a respeito da validade de comparações 
entre as IFES, com base nos indicadores propostos:

[...] a dificuldade de comparar as IFES é notória em 
razão da heterogeneidade e realidades distintas entre 
elas. Exemplo: uma grande universidade, com gradu-
ação, pesquisa e extensão, atuando em várias áreas 
do conhecimento, não pode ser comparada a uma 
instituição que oferece, apenas, cursos de graduação, 
estando voltada quase exclusivamente para a atividade 
de ensino (UFPE); [...] os indicadores não são capazes 
de captar a complexidade e heterogeneidade das ins-
tituições. Além disso, a educação superior não pode 
ser concebida com um sistema parametrizado que 
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apresente a grandeza típica de um fenômeno (UFRGS). 
(TCU, 1999, apud MACHADO, 2004, p.53-54).

No que se refere às avaliações promovidas pelo INEP, 
com o intuito de minimizar as distorções causadas pelas 
diversas variáveis extraescolares que influenciam o desem-
penho dos estudantes, o atual processo de avaliação 
passou a considerar no cálculo da avaliação de desem-
penho dos alunos o Exame Nacional de Desempenho de 
Estudantes (ENADE), o conceito indicador de diferença 
entre o desempenho observado e o esperado (IDD). Esses 
parâmetros servem para assinalar as diferenças preexis-
tentes, consubstanciadas no perfil dos recém-admitidos 
nas IFES, tal como reitera o comentário a seguir:

Visando eliminar a influência do nível de entrada sobre 
os resultados dos concluintes, é calculada a nota espe-
rada do curso, por meio de análise de regressão linear, 
levando-se em conta três variáveis: 1) desempenho 
médio dos ingressantes; 2) proporção de estudan-
tes cujos pais têm ensino superior; 3) razão entre o 
número de concluintes e ingressantes. Além da influ-
ência dessas três variáveis, o modelo linear adiciona 
uma constante que representa o incremento médio 
dos concluintes em relação aos ingressantes no curso. 
Assim, um curso no qual os ingressantes apresenta-
ram baixo desempenho nas provas e cujos pais não 
tenham escolaridade superior pode obter o conceito 
IDD máximo (5) mesmo que seus concluintes tenham 
um desempenho inferior aos de uma instituição onde 
o nível de entrada dos ingressantes é alto e os pais 
têm alto nível de escolaridade. (BITTENCOURT et al, 
2008, p.254).

Os autores citados, em estudo focado na análise da 
relação entre os conceitos ENADE e IDD, utilizando téc-
nicas estatísticas, demonstram que “as notas médias dos 
ingressantes praticamente não variam entre os cinco 
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níveis do IDD, sugerindo que este indicador está cum-
prindo satisfatoriamente o seu papel” (BITTENCOURT et 
al, 2008, p. 260). Respeitante ao conceito ENADE, que não 
faz distinção entre os perfis dos ingressantes, 

As mesmas médias, [...] revelam que, à medida que 
aumenta o conceito, aumenta também a média dos 
recém-admitidos, como era esperado. (BITTENCOURT 
et al., 2008, p.260).

O índice geral de cursos (IGC)

Indicador que busca expressar a qualidade de todos os 
cursos de graduação, mestrado e doutorado de uma ins-
tituição, o IGC foi instituído pela Portaria Normativa No 12, 
de 5 de setembro de 2008. De acordo com INEP (2008), 
para formar o IGC, consideram-se a média ponderada dos 
conceitos preliminares de curso (CPC), onde a pondera-
ção é feita pelo número de matrículas em cada um dos 
cursos de graduação, e a média ponde rada das notas dos 
programas de pós-graduação, obtidas da conversão dos 
conceitos fixados pela CAPES, cuja ponderação baseia-
-se no número de matrículas em cada um dos cursos ou 
programas de pós-graduação stricto sensu. Para as insti-
tuições que não possuem cursos de pós-graduação, o IGC 
é apenas a média ponderada dos CPCs. O cálculo do IGC 
considera sempre um triênio, tendo em vista que, a cada 
ano, o ENADE põe em foco uma das três áreas em que 
se dividiu o conhecimento. Assim, o IGC 2007 tomou por 
base os CPCs dos cursos que fizeram o ENADE em 2005, 
2006 e 2007 e o IGC 2008, os CPCs relativos aos anos de 
2006, 2007 e 2008. 

Análises dos resultados do IGC divulgados em 2008, 
realizadas por Bittencourt, Casartelli e Rodrigues (2009), 
evidenciaram que, em se tratando de instituições de grande 
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porte, torna-se mais difícil obter o conceito máximo, haja 
vista que os cinco maiores IGCs foram alcançados por 
instituições onde existe apenas um curso de graduação. 
Além disso, das 21 instituições com o conceito máximo, 
13 são faculdades que mantêm em funcionamento um 
ou dois cursos de graduação, tendo também os menores 
IGCs auferidos por pequenas faculdades. Esses resulta-
dos suscitam outro questionamento, desta feita atinente 
às instituições de médio e grande porte, dada a excessiva 
dependência de dois ou três cursos de graduação, cujo 
número elevado de alunos causa impacto sobre o IGC. 
Simulações realizadas pelos autores atrás mencionados, 
tomando como referência o curso de Direito da universi-
dade fictícia Épsilon, que possui um número grande de 
alunos, demonstraram que: 

Se o curso de Direito aumentasse o conceito CPC=3 
para 5, a Épsilon incrementaria o seu IGC em 70,3 
pontos (2x35,15), atingindo com folga o conceito 
máximo, desde que não houvesse alterações nos 
demais cursos. O impacto da pós-graduação é 
pequeno no IGC dessa IES. Uma simulação realizada 
na planilha mostrou que se todos os cursos tivessem 
conceito máximo, o impacto seria de 6,4 pontos. (BIT-
TENCOURT; CASARTELLI; RODRIGUES, 2009, p.678).

Para minimizar os efeitos causados por essa depen-
dência, que poderia ensejar desmotivação relativamente 
ao ENADE nos cursos com peso muito baixo, os autores 
sugerem a fixação de um peso máximo por curso no cál-
culo do IGC.

Metodologia 

Para avaliar o desempenho das IFES, os pesquisado-
res têm empregado métodos que associam os insumos 
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aos produtos, em que se mostra recorrente a presença 
de algumas variáveis, dentre elas o número de alunos, o 
de diplomados, ou os resultados de avaliações institucio-
nalizadas, como o conceito ENADE e o conceito CAPES. 
Assim, para representar os produtos ou os resultados 
alcançados pelas IFES, foram escolhidos dados como o 
número de matrículas e o conceito IGC, este último usado 
para expressar a qualidade dessas instituições. Reitere-se 
o fato de que o IGC abriga em sua fórmula os resultados 
do CPC que, por sua vez, congrega resultados do ENADE 
e do IDD. Ressalte-se que o IGC tem a particularidade 
de minimizar as diferenças preexistentes no perfil dos 
recém-admitidos e de sistematizar informações referen-
tes à infraestrutura, aos recursos didático-pedagógicos, 
ao corpo docente e aos resultados das avaliações promo-
vidas pela CAPES. Assim, por se mostrar capaz de sinteti-
zar vários critérios de avaliação para cada curso e, princi-
palmente, por já ponderá-los pelo número de alunos dos 
respectivos cursos, o IGC revela-se como o indicador mais 
adequado para os fins a que se propõe este trabalho. 

Nesta pesquisa, optou-se por não incluir o número 
de diplomados entre os resultados. Isso porque, embora 
reconhecendo que a formação de profissionais está entre 
as missões das universidades, a qualidade dessa forma-
ção foi priorizada e definida como o foco deste traba-
lho. Conforme a revisão bibliográfica revelou, o aluno é 
tratado ora como insumo, ora como produto, ora como 
cliente. Assim, a concepção do aluno como cliente foi a 
escolhida, tendo em vista que o IGC reflete a qualidade 
do serviço que lhe é ofertado pela instituição, embora se 
saiba que, nos cômputo desse indicador, a aluno entra 
com uma parcela de contribuição. A variável número de 
matrículas que, por sua vez, situa o aluno sob o prisma 
de produto, reflete a quantidade de clientes beneficiados, 
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dimensiona a capacidade de atendimento institucional e 
ainda pondera as demais variáveis de insumos. 

Não foi factível a compilação de dados sobre a exten-
são. Esta área, além de não contar com a mesma aten-
ção conferida à pesquisa e ao ensino por parte de órgãos 
externos, não tem seus resultados divulgados de maneira 
homogênea nos relatórios de gestão das IFES. Os dados 
a respeito de ações nessa área são divulgados sob várias 
formas de classificação definidas pelas instituições: ora 
são apresentados pelo número de pessoas que partici-
param das ações de extensão, ora pelo próprio quanti-
tativo de ações, ora pelo total de horas dedicadas a essa 
área, entre outros parâmetros. Sem o auxílio de análises 
mais acuradas em torno dos resultados e da dinâmica dos 
gastos com extensão, o estabelecimento de classificações 
e valorações incorreria num alto grau de arbitrariedade. 

Quanto aos insumos, foram selecionadas as vari-
áveis número de docentes, que é a mais comumente 
utilizada nos estudos sobre avaliação de desempenho de 
IFES, número de funcionários e gastos, indicador que 
foi dividido em 13 categorias. Dados sobre a execução 
orçamentária das IFES revelam que a maior parte das 
despesas realizadas por estas instituições corresponde 
ao pagamento de pessoal, analogamente ao que ocorre 
em organizações prestadoras de serviços. Entre os anos 
de 1984 e 1997, o percentual das despesas com pessoal 
variou de 88 a 96% do total do orçamento destinado às 
IFES, conforme exposto por Amaral apud Pessoa (2000). 
Portanto, as variáveis escolhidas para representar os insu-
mos foram selecionadas pelo fato de serem as que geram 
maior impacto sobre os gastos. 

As informações sobre os gastos, atinentes ao período 
de 2004 a 2009, foram colhidas no Portal da Transpa-
rência do Governo Federal que, por seu turno, as extraiu 
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diretamente do Sistema Federal de Administração Finan-
ceira (SIAFI) e as disponibilizou, depois de as ter deta-
lhado e individualizado por instituição, procedimento 
adotado desde 2004. As informações sobre os insumos 
foram extraídas dos dados do Censo da Educação Supe-
rior, realizado pelo INEP, e correspondem ao número de 
funções docentes e administrativas. Os dados sobre os 
produtos, ou resultados alcançados, foram coletados 
mediante consultas aos resultados do IGC, divulgado pelo 
INEP. Utilizaram-se, ainda, dados do Censo da Educação 
Superior, referentes ao número de matrículas nos cursos 
de graduação presenciais, além de dados do aplicativo 
GeoCAPES, concernentes ao número de matriculados nos 
cursos de pós-graduação.

A pesquisa englobou todo o conjunto das IFES, consi-
derando aquelas cujos membros constem como unidade 
gestora (UG) no SIAFI, de acordo com o exposto no sítio do 
Portal da Transparência na internet, e ainda que tragam, 
em sua denominação, o termo universidade. Excetua-se 
dessa regra a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 
por sua particular condição de integrante da rede federal 
de educação profissional e tecnológica. Assim, o universo 
pesquisado foi cronologicamente distribuído como se 
demonstra a seguir: 45 instituições, em 2004 e 2005; 46, 
em 2006; 47, em 2007; 48, em 2008 e 54, em 2009. Em 
razão, porém, de alguns relatórios do INEP não incluírem 
dados de universidades recém-criadas, o número de ins-
tituições pesquisadas, com base nos períodos 2004-2005 
e 2006-2009, caiu respectivamente para 44 e 45.

O modelo adotado para o alcance dos objetivos pode 
ser dividido, basicamente, em três fases. A fase 1 com-
preende as análise descritivas das variáveis e divide-se 
em três etapas: uma referente a gastos, outra, a insumos 
e mais uma, a produtos gerados pelas IFES. Nessa fase, 
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trabalhou-se com o intuito de conhecer o comportamento 
das variáveis e de extrair delas informações que, somadas 
a outras retiradas das análises posteriores, fundamentem 
as conclusões sobre a pertinência do uso de dados sobre 
os gastos das IFES submetidas à avaliação de desempe-
nho, com foco na forma como utilizam os recursos de que 
dispõem. A fase 2 faz uso de análises de correlação entre 
as variáveis e indicadores dos quais de depreendeu o 
quanto estão relacionados os itens gastos, insumos e pro-
dutos. Essa fase também foi subdividida em três etapas: a 
primeira confronta gastos e insumos; a segunda, insumos 
e produtos e a última correlaciona gastos e produtos. A 
fase 3 trata da análise dos indicadores matrícula/servidor 
e despesa com pessoal/matrícula de todas as IFES, indi-
vidualmente, em cada triênio, com o fim de evidenciar se 
há situações em que um maior dispêndio de recursos, por 
matrículas, equivale a uma maior quantidade de insumos 
consumidos por matrícula. O indicador matrícula/servidor 
resulta da divisão do número de matrículas pelo total de 
servidores, considerando-se o triênio. Quanto maior este 
indicador, mais alunos são atendidos pela universidade, 
na relação deles com cada servidor. O indicador despesa 
com pessoal/matrícula evidencia o montante gasto com 
pessoal, na relação com cada aluno matriculado. 

Interpretação dos Resultados

As análises de correlação evidenciaram fortíssimo 
relacionamento entre as variáveis despesas com pessoal 
e número de servidores, com coeficientes de r = 095 e r 
= 087, para os triênios 2005-2007 e 2006-2008, respecti-
vamente. Mesmo que o quantitativo de servidores seja um 
dado capaz de explicar até 90% da variação das despesas 
com pessoal no período 2005-2007, os 10% restantes, 
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explicados pelo posicionamento dos servidores nas car-
reiras, revelaram situações em que um maior número de 
servidores por aluno não implicou maiores gastos com 
pessoal, considerando-se a mesma relação.

 O descompasso do quantitativo de pessoal em rela-
ção ao valor despendido com ele pôde ser visualizado já 
nas análises descritivas: de 2004 a 2005, enquanto as 
despesas com pessoal foram reduzidas, com variação 
negativa de 2,34%, o número de servidores apresentou 
crescimento da ordem de 1,09%; de 2005 a 2006, houve 
a maior variação nos gastos com pessoal do período estu-
dado, 36,97%, embora a variação no número de servi-
dores tenha alcaçado apenas 2,38%; entre 2006 e 2007, 
o percentual de variação das despesas com pessoal foi 
de 3,23%, enquanto o quantitativo de servidores sofreu 
variação de 5,70%; de 2007 a 2008, quando se registrou 
uma queda no número de servidores, o valor despendido 
atinente a gastos com pessoal apresentou crescimento de 
19,12%.

Individualmente considerado, esse descompasso ficou 
explícito na análise dos indicadores despesa com pessoal/
matrícula e matrícula/servidor. Observou-se, em vários 
casos, que um maior número de servidores por matrí-
cula não se reflete em maiores valores de despesas com 
pessoal/matrícula. A Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte – UFRN, por exemplo, teve, em 2005-2007, uma 
relação de 5,98 matrículas para cada servidor, enquanto 
na Universidade Fedral da Bahia – UFBA essa relação era 
da ordem de 3,96. Mesmo utilizando um maior número de 
servidores para atender seus alunos, a UFBA revelou pos-
suir uma despesa com pessoal por matrícula, equivalente 
a R$ 11.283,16, menor que os R$ 11.640,66 verificados 
na UFRN. Cabe ressaltar que ambas as universidades obti-
veram o mesmo desempenho no IGC, com conceito 4.
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A dinâmica dos gastos com pessoal revelou grande 
variabilidade entre as IFES. Foi revelado ser comum o fato 
de haver universidades que, de um exercício para outro, 
reduziram seus gastos e outras que se comportaram exa-
tamente de forma contrária. Além do fluxo de admissões e 
desligamentos, atualmente, o aumento da qualificação do 
quadro de pessoal engloba também aos servidores técni-
co-administrativos. Esses fenômenos contribuem para que 
as variações no valor da folha de pessoal de cada IFES 
assumam proporções específicas, de acordo com cada 
realidade institucional, em dado momento. Assim, a partir 
de uma rápida digressão, é possível demonstrar quão 
questionável pode se tornar uma associação açodada e 
sem ponderações entre custo e eficiência das IFES. 

Como o atual plano de cargos dos técnicos adminis-
trativos atribui àqueles das classes D ou E (ou seja, os de 
cargos de nível médio e superior) que possuem o título 
de mestre uma gratificação de 52% sobre seu vencimento 
básico, seria possível encontrar-se a seguinte situação: 
certa universidade possui três servidores lotados em um 
departamento qualquer, ao passo que outra, do mesmo 
porte e qualidade, tem apenas dois servidores atuando 
em departamento equivalente. Considerando ser o o 
mesmo o valor do vencimento básico de todos eles, se 
os dois servidores da segunda universidade recebem a 
gratificação referente ao título de mestre, o dispêndio 
com pessoal da segunda universidade é superior ao da 
primeira, conquanto o número de servidores seja maior. 
Há também a ser considerado que, embora os dois ser-
vidores com título mestre estejam tendo um melhor 
desempenho, o fato de estarem cumprindo a mesma 
carga de trabalho que seus três colegas objetos do exem-
plo, indicaria uma elevação de custos. Assim, se analisado 
sob uma óptica estritamente baseada nos custos com 
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seus três servidores,o departamento considerado mais 
eficiente seria o da primeira universidade.

Nas IFES, a gestão dos gastos com pessoal extra-
pola a alçada dos administradores locais. Às instituições 
cabe apenas a atualização de dados funcionais, o que 
sempre significa aumento no valor de sua folha de pes-
soal. Salvo raras exceções, esses gastos não podem ser 
reduzidos, porquanto, diferentemente do que ocorre na 
iniciativa privada, onde mecanismos como férias coleti-
vas podem representar considerável redução de custos 
em  momentos críticos, aos gestores públicos, a adoção 
de qualquer medida nesse sentido é peremptoriamente 
vedada por lei. A reflexão até aqui realizada já demostra 
ser objeto de controvérsias uma avaliação de desempenho 
das universidades federais pautada tão só pelo custo por 
aluno, sobretudo pelo fato de que o objetivo das IFES não 
é o lucro. Mesmo existindo sistemas de custeio capazes 
de subsidiar a solução dificuldades até hoje tidas como 
intransponíveis, a representatividade das despesas com 
pessoal, consideradas suas características intrínsecas, 
provoca desequilíbrios incontornáveis em uma gestão 
orientada para a redução de custos. 

Algumas implicações decorrentes desta afirmação 
podem ser demonstradas com o auxílio de uma pes-
quisa realizada numa creche municipal por Camacho e 
Ribeiro (2006), com o propósito de evidenciar a utiliza-
ção do método ABC em entidades públicas. A creche, 
que possui 150 alunos, apresenta uma média mensal de 
recursos consumidos no valor de R$ 29.480,43, sendo R$ 
23.161,57 referentes a salários e encargos dos 26 funcio-
nários, o que representa 78,57% do total, valor próximo 
ao da realidade das IFES. Os outros R$ 6.318,76 restantes 
respondem por gastos com energia, água, material de 
expediente, material de limpeza, gêneros alimentícios e 
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gás de cozinha. Após a aplicação do método, que necessi-
tou de minucioso estudo do tempo gasto pelos funcioná-
rios em cada atividade, chegou-se ao custo médio mensal 
por aluno de R$ 191,01, variando de R$ 147,45, para os 
alunos do Pré III, até R$ 299,48, para os bebês do berçá-
rio. As atividades que mais consumiram recursos foram 
as de natureza pedagógica e recreativa, despesa quase 
totalmente relativa ao custo da mão de obra. 

Supondo-se que a creche consiga diminuir o grau de 
desperdício, de modo que seus gastos sejam reduzidos 
em 17%, uma economia de R$ 1.074,18 seria alcançada, 
oportunizando assim uma melhoria na qualidade dos ser-
viços da creche, caso o valor fosse reaplicado na própria 
instituição, ao invés de retornar ao erário. Para se obter 
uma redução como essa, entretanto, não seria preciso 
conhecer o custo por aluno, como destaca Alonso (1999):

Sem dúvida é possível promover ações que  melhorem 
o desempenho das organizações do governo sem indi-
cadores de custos, valendo-se, para tanto, do feeling 
dos gerentes e das equipes. Entretanto, a utilização sis-
temática de indicadores tem a vantagem de  propiciar 
uma avaliação mais criteriosa e consistente, além de 
institucionalizar nas práticas organizacionais o compro-
misso com resultados e o valor pelo dinheiro. (p.44).

Continuando as reflexões, a economia realizada refle-
tiria no custo por aluno, reduzindo-o de R$ 196,53 para 
R$ 189,37. Ainda no campo das cogitações, supondo-se 
que o Governo Municipal dê um aumento de 6% para os 
funcionários que atuam diretamente na atividade-fim, 
ou seja, excluindo os auxiliares de serviços gerais, esse 
aumento, da ordem de R$ 1.084,07, elevaria o custo 
por benefiário dos serviços da creche R$ 189,37 para 
R$ 196,60. Portanto, uma avaliação baseada no custo 
por aluno desconsideraria o real aumento de eficiência 
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ocorrido. Como se pôde constatar, a mencionada elevação 
dos custos decorreria de fatores alheios ao desempenho 
do gestor e de sua equipe. 

Nos anos de 2005 e 2006, essa situação pôde ser 
observada tanto no conjunto das IFES, onde os gastos 
com OCC passaram de R$ 2.081.423.090,22 para R$ 
2.110.129.076,69, enquanto o gasto total passou de R$ 
7.398.209.828,12 para R$ 9.392.622.340,48., considera-
dos casos isolados como os que ocorreram nas universi-
dades de Rio de Janeiro (UFRJ) e de Minas Gerais (UFMG). 
Esta última, por exemplo, tinha, em 2005, uma despesa 
com OCC da ordem de R$ 149.289.946,57 e uma des-
pesa total de R$ 431.358.160,42, valores que, em 2006, 
passaram para R$ 121.471.645,34 e R$ 503.074.769,39, 
respectivamente. Ressalte-se que, no conjunto das IFES 
e, em particular, na UFMG, houve aumento no número 
de matrículas no período em questão, de 587.204 para 
596.753 e de 21.455 para 21.995, respectivamente. Este 
aumento é proporcionalmente maior do que o que se 
verificou nos gastos com OCC, o representa redução no 
gasto por aluno, ou seja, embora a universidade mineira 
tenha reduzido suas despesas com OCC em 18,63% e ele-
vado o número de alunos, houve aumento de 16,63% em 
seu gasto total. Como o número de servidores da UFMG 
ficou praticamente estável no período, com a pequena 
alteração de 4.838 para 4.885, ficou evidenciado que a 
elevação do gasto por aluno decorre do aumento da des-
pesa com pessoal, por servidor.

Os coeficientes de correlação do número de  matrículas 
por servidor com o IGC e da despesa com pessoal por matrí-
cula com o IGC apresentaram valores iguais para ambos 
os triênios, r = -0,53 e r = 0,53, respectivamente, o que 
afasta a possibilidade de se definir qual destes indicado-
res mais contribui para os resultados. Quanto às despesas 
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com OCC, a ausência de forte correlação, r = 0,46 em 
2005-2007 e r = 0,44 em 2006-2008, com os resultados 
do IGC, corroboraram o que foi verificado em outras pes-
quisas, em que o custo por aluno revelou não ter relação 
com os resultados das IFES. Supõe-se, então, que outras 
variáveis, como as características associadas aos docentes, 
inexprimíveis em termos financeiros, estejam afetando os 
resultados de modo mais incisivo ou ainda que as IFES não 
estão utilizando seus recursos eficazmente. 

Destaquem-se as fortes correlações verificadas entre 
o IGC e os gastos com auxílios financeiros a estudantes, 
com coeficientes de correlação de r = 0,61, em 2005-
2007 e de r = 0,73, em 2006-2008. Considerando, toda-
via, que não se pode estabelecer o grau de influência 
deste indicador sobre os resultados apenas com base na 
correlação, para se inferir uma relação causal, é necessá-
rio aprofundar as pesquisas.

Conclusão

Uma sistemática de avaliação de desempenho, pau-
tada pelos dispêndios financeiros das IFES, não possibilita 
aferir o grau de aproveitamento dos recursos de que elas 
dispõem e não se sustenta como instrumento capaz de 
promover melhorias nos indicadores de desempenho. 

Constatou-se haver universidades que consumiram 
maior quantitativo de pessoal para a produção de iguais 
ou até menores resultados, se comparados aos de suas 
congêneres, com um menor montante de gastos com 
pessoal. Igualmente, houve instituições que revelaram 
possuir um melhor desempenho, medido pelo alcance 
de maiores ou iguais resultados, utilizando, proporcio-
nalmente, menos docentes e funcionários para atender 
seus alunos, ainda assim demonstrando um gasto maior 
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por aluno. Então, partindo-se do principio de que as ins-
tituições que consomem menos insumos para produzir 
os mesmos resultados têm um bom desempenho, sobre 
uma universidade que revelou atender 7,11 alunos por 
servidor não deve incidir um indicativo de mau desem-
penho, principalmente se comparada a outra que atende 
6,11 alunos por servidor, com um maior valor de despesa 
com pessoal por aluno.

Considerando que um dos objetivos para o uso de 
uma sistemática avaliativa é promover a melhoria das ins-
tituições avaliadas a partir dos indicadores encontrados, 
constatou-se que a utilização de dados sobre os gastos 
das IFES como parâmetro para avaliação do desempenho 
institucional não se mostra capaz de atender tal objetivo. 
Isso decorre, principalmente, da representatividade das 
despesas com pessoal no total dos gastos das IFES, cuja 
média atinge 73,54% do total dos gastos no período 2004-
2009, conquanto individualmente possa superar os 80%. 
Há que se considerar também as características intrínsecas 
às IFES, que provocam desequilíbrios incontornáveis em 
uma gestão orientada para a redução de custos. As des-
pesas com pessoal impactam significativamente o gasto 
por aluno, repercutindo nele de maneira mais incisiva do 
que eventuais reduções das despesas com OCC. Eviden-
ciaram-se casos em que houve expressiva diminuição nos 
gastos com OCC, conjugada com aumento no número de 
matrículas, o que provoca redução no custo por aluno, 
embora se tenha verificado, ao mesmo tempo, uma ele-
vação no valor da despesa total e,consequentemente, no 
custo por aluno, em decorrência do aumento na despesa 
com pessoal, por servidor. Como a gestão dos gastos com 
pessoal não está sob a alçada dos administradores locais, 
conclui-se que uma sistemática de avaliação pautada nos 
gastos realizados pelas IFES não deve incluir as despesas 
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com pessoal. O desempenho dos recursos humanos, 
portanto, deve ser avaliado por medidas não financeiras, 
como as baseadas no número de servidores. 

Percebe-se, com efeito, a presença de restrições inde-
vidas, quando se aplicam nas IFES os mesmos conceitos 
e sistemáticas relacionadas a custos praticados em orga-
nizações privadas. Na contabilidade de custos, o custo da 
mão de obra é componente indissociável do custo total. 
Este, pelo fato de representar um sacrifício de recursos 
financeiros, está intensivamente associado à eficiência, 
uma vez que, nesse caso, o objetivo máximo é o lucro, 
e a redução dos gastos, uma meta constantemente per-
seguida pelas empresas, que são mais competitivas à 
medida que transferem ao preço final do produto o valor 
proporcional aos gastos que conseguiu reduzir.

Interpuseram-se ao alcance dos objetivos desta pes-
quisa obstáculos como a forma de contabilização dos 
gastos públicos e o fato de os gastos de algumas IFES 
não estarem individualizados, por exemplo, os referentes 
a hospitais universitários. Essas dificuldades prejudicaram 
a realização de uma análise mais precisa da aplicação dos 
recursos financeiros levada a efeito nas universidades 
federais. Já a impossibilidade de incluir dados da área da 
extensão entre os resultados revelou-se uma séria limita-
ção, no sentido de que algumas IFES podem ter direcio-
nado parte considerável de seus recursos para esta área. 
Ainda assim, a ocorrência dessas limitações não inviabi-
liza a contundência dos resultados da pesquisa, principal-
mente no que diz respeito às implicações decorrentes do 
descompasso verificado entre o quantitativo de pessoal 
usado pelas IFES e o valor despendido com ele.

Enfim, ficaram evidenciadas graves restrições quanto 
ao uso de dados referentes a gastos como justo critério para 
a avaliação de desempenho das IFES. Indiscutivelmente, 
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conforme exposto na revisão bibliográfica, sistemas de 
custos são instrumentos capazes de promover aumentos 
de eficiência, por identificarem ociosidades e desperdícios 
co precisão. Sobre eles, todavia, pairam sérias limitações 
quanto a sua capacidade de mensurar a eficiência das 
IFES, ou seja, é certo que sistemas de custos podem pro-
mover ganhos de eficiência, mas não é certo que sejam 
adequados para mensurá-la.

Referências Bibliográficas

ALONSO, M. Custos no Serviço Público. Revista do Serviço 
Público, Brasília, v. 50, n. 1, p. 37-62, jan./mar. 1999.

BARBOSA, M. E.; FERNANDES, C. A escola brasileira faz 
diferença? Uma investigação dos efeitos da escola na 
proficiência em Matemática dos alunos da 4ª série. In: 
FRANCO, C. (Org.). Promoção, ciclos e avaliação educa-
cional. Porto Alegre: ArtMed, 2001.

BARROS, R. P.; MENDONÇA, R.; SANTOS, D. D.; et al 
Determinantes do desempenho educacional do Brasil. In: 
Textos para Discussão, n. 834. IPEA: Rio de Janeiro, 2001.

BERTOLIN, J. C. G. Avaliação da qualidade do sistema de 
educação superior brasileiro em tempos de mercantiliza-
ção – período 1994-2003. 2007. 282f. Tese (Programa de 
Pós-Graduação em Educação) – Faculdade de Educação, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2007.

BITTENCOURT, H. R.; CASARTELLI, A. O.; RODRIGUES, A. 
C. Sobre o Índice Geral de Cursos (IGC). Avaliação, Cam-
pinas; Sorocaba, v. 14, n. 3, p. 667-682, nov. 2009.

BITTENCOURT, H. R.; VIALLI, R.; CASARTELLI, A. O.; RODRI-
GUES, A. C. Uma análise da relação entre os conceitos 



188 Gasto público como indicador de desempenho para as Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES)

Enade e IDD. Estudos em Avaliação Educacional, São 
Paulo, v. 19, n. 40, p. 247-262, maio/ago. 2008.

BRASIL. Presidência da República. Portal da Transparên-
cia. Disponível em: <http://www.portaltransparencia.gov.
br/>. Acesso em: 28 out. 2010.

CAMACHO, R. R.; RIBEIRO, E. N. Custeio abc em entida-
des públicas: evidências de sua utilização em um centro 
municipal de educação infantil. In: CONGRESSO BRASI-
LEIRO DE CUSTOS, 13, 2006, Belo Horizonte. Anais... 
Belo Horizonte: ABCustos, 2006.

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administra-
ção. 6. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

DOURADO, L. F. OLIVEIRA, J. F., SANTOS, C. A. A Quali-
dade da educação conceitos e definições. Brasília: Insti-
tuto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira, 2007.

FREIRE, F. de S. CRISÓSTOMO, V. L. CASTRO, J. E. G. 
de. Análise do desempenho acadêmico e indicadores 
de gestão das IFES. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CUSTOS, 14, 2007, João Pessoa, Anais... João Pessoa: 
ABCustos, 2007.

INEP – INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS 
EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. Cálculo do IGC: Nota 
técnica. Brasília: DF, 2008.

MACHADO, S. B. Utilização de indicadores de desempe-
nho na avaliação de gestão realizada pelo TCU. 2004. 
81f. Monografia (Especialização em Controle Externo) – 
Pós-Gaduação em Controle Externo, Instituto Serzedello 
Corrêa do Tribunal de Contas da União, Brasília, 2004.

MIRANDA, N. A. de; VIEIRA, E. T. Modelo de apuração de 



189Gasto público como indicador de desempenho para as Instituições Federais de Ensino Superior 
(IFES)

custos do ensino para instituições federais de ensino 
superior. In: CONGRESO INTERNACIONAL DE COSTOS, 7, 
2001, Leon. Anais... Leon: IIC, 2001.

PESSOA, M. N. M. Gestão das universidades federais 
brasileiras – um modelo fundamentado no balanced sco-
recard. 2000. 304f. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção)-Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção, Universidade Federal de Santa Catarina, Flo-
rianópolis, 2000.

REINERT, C. Metodologia para apuração de custos nas 
IFES brasileiras. Dissertação (Mestrado em Administra-
ção). 2005. 91f. Pós-Graduação em Administração. Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2005.

REMÍGIO, H G. Custos no serviço público – um modelo 
aplicado ao custeio dos processos judiciais. 2002. 167f. 
Dissertação. (Mestrado em Contabilidade). Programa 
Multiinstitucional e inter-Regional de Pós-graduação em 
Ciências Contábeis. Brasília, 2002.

SILVA, C. A. T., MORGAN, B. F. COSTA, P. S. de. Apuração 
do custo de ensino por aluno: Aplicação a uma Institui-
ção Federal de Ensino Superior. In: ENCONTRO ANUAL DA 
ANPAD, 28, 2004, Curitiba, Anais... Curitiba: ANPAD, 2004. 
p. 25-29

SOARES, Y, M. A. Uma análise dos indicadores de desem-
penho das Instituições Federais de Ensino Superior, na 
visão de diferentes usuários. 2007. 132f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Contábeis)- Programa Multiinsti-
tucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências 
Contábeis, Universidade de Brasília, Natal, 2007.

UNESCO. Política de Mudança e desenvolvimento no 
ensino superior (Tradução e revisão Laura A Ferrantini 
Fusaro). Rio de Janeiro: Garamond, 1999.





191

CULTURA ORGANIZACIONAL E GESTÃO ESTRATÉGICA: O CASO DO CENTRO 
DE TECNOLOGIA (CT) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC)

Aurilena Pereira Norberto

André Haguette

Introdução

Em um cenário caracterizado pela globalização, onde 
as transformações são velozes e contínuas, as organiza-
ções universitárias não podem mais se prender a fórmu-
las gerenciais que deram certo no passado. A mudança 
organizacional é um processo que engloba alterações no 
comportamento humano, nos padrões de trabalho e nos 
valores da instituição, ocasionando, por vezes, quebras de 
paradigmas. 

No sistema educacional, as universidades são perce-
bidas como organizações que vivenciam, cotidianamente, 
a cooperação e o conflito na busca do consenso. Existe 
uma racionalidade teórico-metodológica caracterizada 
pela interdependência de seus atores e suas finalidades. 
As decisões devem ser tomadas coletivamente. 

Conforme consta nos anais da Conferência Mundial de 
Educação Superior, (UNESCO Brasília/CRUB/CAPES, 1999), 
Tendências da Educação Superior para o Século XXI, Paris/
França, 5 a 9 de outubro de 1998, “cabe à universidade 
propor técnicas de gestão, de administração e de auto-
controle que conciliem autonomia e obrigação de prestar 
contas à sociedade e provem que está à altura da dupla 
perspectiva da eficácia e da transparência”. Portanto, as 
Instituições de Ensino Superior (IES) também necessitam 
trabalhar a mudança e a inovação, visando tanto aos resul-
tados científico-acadêmicos, quanto aos socioeconômicos.
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Dentre as várias ferramentas para o seu gerencia-
mento, destacam-se o planejamento e a administração 
estratégica, processos delicados de preparação do futuro, 
que não podem perder de vista as necessidades e os 
conhecimentos das pessoas envolvidas e da receptora do 
seu produto – a sociedade. Quando adentram nos campi 
das instituições de ensino superior, essas pessoas não 
deixam fora de seus portões a sua cultura, sentimentos, 
emoções, espiritualidade, ou seja, a sua individualidade.

Assim, tornam-se imperiosos os estudos acerca da 
melhor forma de se administrar valores, elementos cons-
trutivos da cultura, seja objetivando a sua manutenção, 
seja visando ao processo de troca. Qualquer que seja a 
alternativa, busca-se conhecer estas dimensões comple-
xas denominadas “cultura” e “cultura organizacional”.

Revisão da Literatura

A Gestão Estratégica na Universidade e Sua Correlação com a Cultura 
Organizacional

A gestão estratégica pode ser definida como um 
sistema de indicadores de desempenho que delineia os 
caminhos da administração no que tange às iniciativas e 
às ações estratégicas previamente definidas. O pilar da 
gestão estratégica encontra-se nos processos que tornam 
as atividades organizacionais integradas, sistêmicas e 
interdependentes e não no trabalho realizado em depar-
tamentos isolados.

Assim como outras organizações, as universidades 
estão em contínua interação com a dinâmica de seu 
ambiente. Saber lidar com as mudanças ambientais de 
modo a garantir sua sobrevivência no mercado cada vez 
mais competitivo é um grande desafio, razão pela qual 
algumas universidades têm adotado a prática de uma 
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gestão estratégica dos seus recursos tangíveis e/ou intan-
gíveis, incorporando um enfoque sistêmico fundamentado 
na administração estratégica, pois, de acordo com Ansoff 
e McDonell (1993), a organização é um todo integrado em 
constante transformação.

As universidades brasileiras, nas últimas décadas, 
vêm passando por redesenho organizacional, o qual exige 
mudanças capazes de torná-las mais ágeis e flexíveis para 
cumprir sua função social com eficiência e eficácia. Para 
tanto, é necessário que elas estejam ajustadas às novas 
formas de gestão e práticas administrativas e que aten-
dam à necessidade de informações e conhecimento criada 
pelas transformações políticas, econômicas, sociais e tec-
nológicas (PESSOA, 2000).

A universidade deve buscar a gestão estratégica em 
todas as suas áreas (por exemplo, na área orçamentária, 
da informação e marketing e dos recursos humanos), exe-
cutando seu papel social e garantindo sua sobrevivência e 
sustentabilidade de longo prazo.

Assim, o repensar universitário, com vistas à melhor 
adaptação às mudanças ambientais, deve  começar por 
sua alta liderança, pois, de acordo com Kotler e Fox 
(1994), esta funciona como a principal catalisadora na 
complexa relação entre universidade e sociedade e só 
haverá adaptações à sociedade com o envolvimento total 
e completo dos líderes da instituição. Paradoxalmente, as 
universidades e as instituições que preparam profissio-
nais, muitas vezes, são dirigidas por pessoas desprepa-
radas. O problema se agrava quando, nesse contexto de 
extrema mutação social, muitos ‘gestores universitários’ 
recorrem aos técnicos em administração empresarial, ale-
gando possuírem as universidades características seme-
lhantes às das empresas, porém se esquecem daquelas 
que lhes são próprias, muitas vezes negligenciadas pelos 
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técnicos contratados, o que pode gerar ações despreocu-
padas com a educação e a cultura em si.

O planejamento estratégico constitui parte integrante 
da gestão estratégica, que, de acordo com Gama Filho 
e Carvalho (1988), é um processo contínuo e adaptativo, 
através do qual uma organização, portanto, uma univer-
sidade, define (e redefine) sua missão, objetivos e metas, 
bem como seleciona as estratégias e meios para atingir 
tais objetivos em determinado período de tempo, por 
meio da constante interação do seu ambiente interno 
com o meio ambiente externo. 

Tachizawa e Andrade (1999) ampliam esse conceito, 
incorporando a ele atividades de controle estratégico das 
variáveis internas e externas da instituição de ensino, 
utilizando, inclusive, indicadores da gestão, qualidade 
e de desempenho, o que inclui as decisões de ajuste e 
 realinhamento das ações internas das instituições, em face 
das mudanças ambientais ocorridas. Esse pensamento 
vai ao encontro das ideias de outros autores, como Ansof 
e McDonnell (1993), quando afirmam que o planejamento 
estratégico tem dificuldades na fase de implementação, 
necessitando de um controle maior, o que deu origem à 
administração. 

Segundo Tamayo (2005), os valores organizacionais 
referem-se a princípios e metas da organização que 
orientam a vida organizacional, o comportamento dos 
gestores e servidores, sustentam as atitudes e motivam 
para a obtenção dos objetivos, determinando a forma de 
julgar e tomar decisões no âmbito institucional.

Aspectos Metodológicos

A pesquisa teve como objetivo geral compreender 
a cultura organizacional do Centro de Tecnologia da 
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Universidade Federal do Ceará na visão dos atores sociais 
que participam do processo de gestão estratégica: dire-
tores, coordenadores de cursos, alunos e servidores 
técnico-administrativos. 

Os objetivos específicos foram: a) caracterizar histori-
camente as práticas sociais, administrativas e acadêmicas 
do CT; b) identificar os traços da cultura organizacional 
presentes no CT/UFC; c) conhecer as diferenças e seme-
lhanças existentes nas subculturas presentes no CT/UFC; 
d) verificar a relação entre a cultura organizacional e a 
gestão estratégica do CT/UFC. 

A escolha dessa unidade acadêmica atendeu a pro-
blemática da pesquisa pelos seguintes motivos: i) a uni-
dade acadêmica implementa formalmente o PDI (Plano 
de Desenvolvimento Institucional), PPI (Projeto Político 
Pedagógico Institucional) e o PPC (Projeto Pedagógico de 
Curso); ii) a cultura organizacional é administrada com 
o fim de contribuir para o sucesso do planejamento e 
gestão estratégicos; iii) o fato de a unidade acadêmica 
pesquisada ter sido planejada juntamente com a criação 
da Universidade Federal do Ceará abriu amplas possibili-
dades para um diagnóstico da cultura organizacional e da 
gestão estratégica. 

A abordagem desse tema é justificável por diversas 
razões. Considerando que o estudo, o conhecimento e a 
reflexão acerca da cultura organizacional poderão promo-
ver o sucesso da organização universitária, esta investi-
gação pode revelar os aspectos culturais predominantes 
na unidade acadêmica pesquisada e correlacioná-los ao 
desempenho da gestão estratégica, o que poderá gerar 
informações úteis para os gestores. 

Esta pesquisa caracterizou-se como descritiva, qua-
litativa e teórico-empírica, sob a forma de um estudo 
de caso realizado em uma unidade acadêmica de uma 
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instituição de ensino superior pública, podendo ser defi-
nido, segundo Vergara (2000), como um estudo restrito a 
uma ou poucas unidades, entendidas como uma pessoa, 
uma família, uma empresa, um órgão público, uma comu-
nidade ou até mesmo um país. Possui caráter de profun-
didade, visto ser a situação analisada com detalhamento.

O estudo norteia-se pelos modelos conceituais de 
Schein (1989), Quinn e Kimberly (1984) e Cameron e Quinn 
(1996), utilizados com sucesso em outros  trabalhos empí-
ricos. O objetivo do modelo de Schien (1984) é analisar a 
cultura organizacional a partir de três níveis interdepen-
dentes: dos aspectos visíveis, dos valores compartilhados 
e dos pressupostos básicos. Os objetivos dos modelos 
de Quinn e Kimberly (1984) e Cameron e Quinn (1986) 
é captar seis dimensões-chave da cultura organizacional: 
I) características dominantes; II) liderança; III) critérios de 
sucesso; IV) lema da organização; v) ênfase estratégica; vi) 
administração de recursos humanos. 

Embora o método da pesquisa seja de cunho qualita-
tivo, o estudo recorreu, também, a procedimentos de natu-
reza racional. Portanto, na análise das variáveis dos ques-
tionários aplicados aos alunos dos cursos de Engenharia e 
Arquitetura da unidade acadêmica analisada, utilizou-se da 
quantificação padronizada da tipologia cultural com base 
no modelo proposto por Quinn e Kimberly (1984), por 
meio de uma escala do tipo Likert com cinco pontos, que 
varia de “concordo totalmente” até “discordo totalmente”.

Estudo de Caso: Caminhos da Pesquisa 

Caracterização da unidade de estudo 

A escolha do Centro de Tecnologia como lócus da 
investigação foi intencional, devido as suas características 
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organizacionais se enquadrarem no desenho da pes-
quisa. Além desse, outros motivos se destacam: trata-se 
de uma unidade acadêmica, cuja criação foi planejada no 
início da implantação da Universidade Federal do Ceará, e 
possui uma cultura voltada para o planejamento e gestão 
estratégicos. 

Fase 1 – Resgate histórico 
Para melhor compreender a realidade da unidade 

acadêmica pesquisada, foi necessária uma retrospectiva 
histórica desde sua origem, a fim de identificar valores 
históricos que ainda hoje se fazem presentes em sua 
cultura.

 •anteCedentes

Conforme consta no livro Memórias: Cinquentenário 
da Escola de Engenharia da Universidade do Ceará – 
EEUC, a referida escola nasce das conversas informais de 
um grupo de engenheiros do Ceará que se reuniam, perio-
dicamente, na sede do antigo Clube de Engenharia, na 
época situado na Rua do Rosário, no centro de Fortaleza.

Alguns profissionais de engenharia teriam participado 
das discussões iniciais sobre o assunto, como os profes-
sores engenheiros, que debatiam sobre a necessidade 
da formação de engenheiros para atender a crescente 
demanda já existente na região Nordeste naquela época, 
especialmente no ramo da construção civil.

Em 1954, começou a criar corpo, juntamente com a 
fundação da Universidade Federal do Ceará (Lei No 2.373, 
em 1954), a criação de uma escola de engenharia. A partir 
daí, o envolvimento dos mentores da recém-criada UFC, 
notadamente do Prof. Antônio Martins Filho, e também 
de renomados políticos cearenses, entre eles o depu-
tado federal Walter Bezerra de Sá, propiciou o ambiente 
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político institucional adequado à criação da tão almejada 
Escola de Engenharia, através da Lei No 2.383, de 03 de 
janeiro de 1955, ocorrendo sua incorporação à Universi-
dade Federal do Ceará, pela Lei No 2.700, aprovada no 
congresso nacional em 20 de dezembro de 1955.

Segundo o professor Genésio Martins de Araújo, após 
um ano de gestão institucional, instalava-se oficialmente, 
na tarde do dia 21 de janeiro de 1956, em assembléia 
universitária no Teatro José de Alencar, a Escola de Enge-
nharia da Universidade do Ceará – EEUC.

O Prof. Antonio Martins Filho, em seu livro de memó-
rias, registra a presença de diversas autoridades dos mais 
diversos setores da sociedade cearense e do diretor da 
Escola Politécnica da Universidade da Bahia na solenidade 
de inauguração.

Foi designado para responder interinamente pela 
Escola de Engenharia o renomado professor da Escola 
de Agronomia, Prisco Bezerra, sendo substituído pelo Dr. 
Antônio Pinheiro Filho, catedrático da Escola de Minas de 
Ouro Preto, cearense do Crato, nomeado pelo presidente 
da república, em junho de 1956.

Em 1957, tendo o Prof. Pinheiro Filho retornado a 
Ouro Preto, assume a direção da Escola de Engenharia o 
Prof. José Lins de Albuquerque, que exerceu um mandato 
de quatro anos.

 •a Primeira sede

A Escola de Engenharia da Universidade do Ceará – 
EEUC funcionava inicialmente na Avenida Francisco Sá, 
No 1664, na Praça Fernandes Vieira, também chamada 
Praça do Liceu, no bairro Jacarecanga. Era um casarão 
antigo que, após algumas adaptações e a boa vontade 
dos membros, se transformaria em uma unidade acadê-
mica respeitável.
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 •os Primeiros alunos  
Nos primeiros vestibulares da EEUC, foram ofertadas 

50 (cinquenta) vagas. O processo era de caráter seletivo, 
não havendo obrigatoriedade de preenchimento das vagas 
ofertadas. Assim sendo, no primeiro vestibular, passaram 
apenas 12 (doze) candidatos. Para a segunda turma, foram 
aprovados 17 (dezessete) candidatos. 

Essas primeiras turmas lançaram as bases dos três 
instrumentos fundamentais para atuação do corpo dis-
cente, no contexto da escola e da universidade como 
um todo: o Diretório Acadêmico Walter Bezerra de Sá – 
DAWBS, instituindo em 1956, o código de honra, também 
em 1956, e a Associação Atlética – AAEE em 1957.

O referido código foi inspirado nos alunos do Insti-
tuto Tecnológico da Aeronáutica – ITA e sua finalidade 
era a defesa da ética em todos os aspectos, materiali-
zada na decisão de não “colar” por parte do corpo dis-
cente. Foi criado um Conselho de Honra formado por 
três alunos, que, por diversas vezes, instaurou sindicân-
cias e tomou decisões rigorosas, envolvendo alunos e 
até professores.

O lema “NÓS NÃO COLAMOS” foi desenhado em letras 
garrafais em todas as salas de aula da referida escola, 
onde as provas eram realizadas sem qualquer fiscalização, 
recebendo irrestrito apoio do corpo docente. Atualmente, 
encontra-se exposta na entrada do Centro de Tecnologia, 
antiga Escola de Engenharia do Ceará – EEUC, uma placa 
contendo a frase acima citada. Curioso observar que, 
mesmo sendo extinto o referido código de honra, con-
tinua sendo respeitado até hoje como um símbolo que 
reflete o orgulho do Centro de Tecnologia da Universidade 
Federal do Ceará em relação à ética e à qualidade nas 
avaliações.
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 •os Primeiros ProFessores

Conforme registros, os primeiros professores des-
tacavam-se entre os mais conceituados profissionais de 
engenharia do Ceará, com a inclusão de alguns recém-
-formados em escolas do sul do país, quase todos cearen-
ses. Os primeiros professores dedicaram-se à transmissão 
de conhecimentos e, sobretudo, à atualização constante 
de seus conhecimentos acadêmicos e técnico-científicos.

 
 •a Primeira greve

O corpo discente da Escola de Engenharia do Ceará – 
EEUC, prezando por seu padrão intelectual e esforçando-
-se por consolidar o nome da escola na região e no país, 
rejeitava fortemente a transferência de alunos de outras 
escolas, consideradas de mais fácil acesso, especialmente 
daqueles que haviam sido anteriormente reprovados na 
seleção da Escola de Engenharia.

O Diretório Acadêmico, visando garantir a proibição 
de transferências de alunos de outras instituições de 
ensino superior para a Escola de Engenharia do Ceará- 
EEUC decretou a primeira greve em março de 1960, cujo 
término se deu em 25 de abril de 1960, por meio de Nota 
Oficial do DAWBS, onde constava:

Considerando que a Congregação aceitou, integral-
mente, a proposta dos alunos, relativa à cessação da 
greve, fazendo constar do seu Regimento Interno Defi-
nitivo as seguintes cláusulas:
a) Rejeição de transferência de alunos que já tenham 

sido anteriormente reprovados nos vestibulares da 
EEUC;

b) Mudança para o Conselho Departamental, onde o 
corpo discente tem voz e voto, da competência do 
exame e deliberação sobre quaisquer matrículas 
por transferência e outras formas de ingresso que 
não seja via vestibular local.
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Resolve:
1) Determinar a cessação da greve, a partir desta 

data;
2) Considerar o transferido, fulano de tal, persona non 

grata do corpo discente. (NOGUEIRA, 2005, p.22). 

Os estudantes da UFC fundaram o Clube do  Estudante 
Universitário (CEU), cuja primeira sede foi uma casa situa da 
na Rua Senador Pompeu com Meton de Alencar, na Praça 
Clovis Beviláqua. Consta no livro de memórias da EEUC, que 
era um ambiente agradável, de muito compa nheirismo, 
tendo se formado até um conjunto musical, do qual dois 
estudantes de engenharia participavam. É oportuno lem-
brar que sempre se cantava, por ocasião das festas, uma 
paródia da “Amélia”, de autoria de Ataulfo Alves e Mário 
Lago, cujo estribilho dizia: “Engenharia sem a menor vai-
dade, Engenharia é a melhor faculdade!”. O arroubo da 
juventude aqui demonstrado ressalta o amor e o orgulho 
dos estudantes pela EEUC – Escola de  Engenharia da Uni-
versidade do Ceará, podendo-se observar fortes valores 
organizacionais, grupais e individuais, presentes até hoje 
na cultura organizacional do CT/UFC.

Fase 2 – Análise documental e observação partici-
pante do meio organizacional

 •diário de CamPo

Após a reforma universitária de 1972/1973, a Escola 
de Engenharia do Ceará se transformou em Centro de 
Tecnologia da Universidade Federal do Ceará, supervi-
sionado por um decanato, conforme registros, tendo 
como primeiro decano o Professor Manoel Henrique de 
Albuquerque. Ocorrem, portanto, significativas mudanças 
pedagógicas e administrativas na estrutura organizacional 
da Universidade Federal do Ceará e, consequentemente, 
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na Escola de Engenharia do Ceará, hoje, Centro de Tec-
nologia (CT).

 • iníCio do Centro de teCnologia

Através do Decreto No 71.882, de 02 de março de 
1973, instaurou-se o Centro de Tecnologia, sendo com-
posto pelos departamentos de Estruturas, Expressão Grá-
fica e Estradas, Hidráulica, Mecânica e Produção, Termo-
dinâmica e Eletrotécnica bem como pelas coordenações 
dos cursos de Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, 
Engenharia Química e Engenharia Elétrica, incorporando 
a antiga Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. 

 •as novas instalações 
Concomitantemente à reforma universitária, realizou-

-se a transferência da Escola de Engenharia do Benfica 
para o campus do Pici, transformando-se em Centro de 
Tecnologia e ocupando uma área coberta de 7.870 m², 
com diversos blocos recém-construídos para salas de 
aula, laboratórios e administração.

 •Criação da asteF
Em virtude do ambiente de mudanças em sua estru-

tura, o Centro de Tecnologia funda uma instituição autô-
noma, com flexibilidade administrativa, mas intrinseca-
mente vinculada ao Centro de Tecnologia, para servir de 
apoio e estímulo ao engajamento de professores em pro-
gramas e projetos de caráter técnico-científico que lhes 
propiciassem, também, uma remuneração complementar 
a título de assessoria ou consultoria. 

Nasce assim a ASTEF – Associação Técnico-Científica 
Engenheiro Paulo de Frontin, com o nome do reconhe-
cido patrono da Engenharia Nacional, em 7 de agosto de 
1973, criada por professores e ex-alunos de Engenharia 
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da Universidade Federal do Ceará e oficialmente instalada 
em 11 de dezembro – Dia do Engenheiro – pelo Magnífico 
Reitor Prof. Walter de Moura Cantídio. Tem por objetivo pri-
mordial estimular o desenvolvimento tecnológico regio-
nal, através da integração escola-empresa, da pesquisa 
aplicada à realidade industrial local, do treinamento de 
pessoal técnico e da prestação de serviços à comunidade.

Atualmente a Associação Técnico-Científica Eng.° Pau lo 
de Frontin – ASTEF dispõe de laboratórios de última gera-
ção em pesquisa e desenvolvimento (P&D), instalados na 
Universidade Federal do Ceará. A associação utiliza e ajuda 
a manter 56 laboratórios nas seguintes áreas: Arquitetura e 
Urbanismo (2), Engenharia Elétrica (10), Engenharia Mecâ-
nica e de Produção (10), Engenharia Química (9), Enge-
nharia de Teleinformática (3), Engenharia Metalúrgica e de 
Materiais (8), Engenharia de Transportes (5), Engenharia 
Hidráulica e Ambiental (3), Engenharia Estrutural e Cons-
trução Civil (2), Centro de Tecnologia (4).

 •o Primeiro Plano de desenvolvimento do Centro de 
teCnologia

Em 1973, foi elaborado o primeiro plano de desen-
volvimento do Centro de Tecnologia, compreendendo um 
diagnóstico geral do estado da instituição, em termos de 
estrutura física, pessoal, equipamentos e cursos, uma 
análise das eficiências e perspectivas e a definição de 
algumas metas de curto e médio prazo, dentre as quais 
se destacavam a ampliação dos cursos de graduação e 
o início de um programa de pós-graduação do Departa-
mento de Hidráulica.

Primeiramente, cria-se o curso de aperfeiçoamento 
em Hidráulica Aplicada, depois transformado em curso de 
especialização, e, em 1975, surge o mestrado em Recur-
sos Hídricos. O curso contou inicialmente com o apoio do 
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Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Sul, por intermédio de professores 
convidados e troca de experiências entre profissionais 
da área. É fundada, em 1974, a revista de Engenharia, 
uma revista técnica e de produção própria, cujo primeiro 
número é publicado em novembro desse mesmo ano.

Registre-se a participação da Escola de Engenharia 
na criação da ABENGE – Associação Brasileira de Ensino 
de Engenharia, em setembro de 1973, sendo seu dire-
tor, engenheiro Vicente de Paulo Pereira Barbosa Vieira, à 
época, eleito um dos vice-presidentes daquela instituição.

 •estrutura organizaCional do Centro de teCnologia 
Em 2010, em sua 20ª direção, composta pelo diretor, 

vice-diretor e por três diretores-adjuntos de ensino, pes-
quisa e extensão, respectivamente, o Centro de Tecnologia 
apresenta a seguinte estrutura: corpo discente formado 
por 2.854 estudantes regularmente matriculados nos 
cursos de graduação (dados da Pró-Reitoria de Graduação 
da UFC), 300 nos cursos de mestrado e 150 nos cursos de 
doutorado, totalizando 3.304 alunos; corpo docente com-
posto por 188 docentes, sendo 137 doutores, 44 mestres 
e 7 especialistas, dentre os quais se encontram 47 novatos 
(sete novos docentes recém-concursados e não empossa-
dos); corpo técnico-administrativo com 69 servidores, dois 
quais 10 são novatos. A administração do centro é exercida 
pelos seguintes órgãos: conselho de centro ou departa-
mental, diretoria, departamentos, coordenação de cursos 
de graduação e coordenação de cursos de pós-graduação.

O CT/UFC contém em sua estrutura nove departamen-
tos: Arquitetura e Urbanismo; Eng. Elétrica, Eng. Estrutural 
e Construção Civil, Eng. Hidráulica e Ambiental, Eng. de 
Transportes, Eng. Mecânica e de Produção, Eng. Química, 
Eng. de Teleinformática, Eng. Metalúrgica e de Materiais. 
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Dispõe, ainda, de nove cursos de graduação: Arqui-
tetura e Urbanismo, Eng. Elétrica, Engenharia Estrutural 
e Construção Civil, Engenharia Hidráulica e Ambiental, 
Engenharia de Transportes, Engenharia Mecânica e de 
Produção, Engenharia Química, Engenharia de Teleinfor-
mática e Engenharia Metalúrgica e de Materiais.

Análise e Discussão dos Resultados

Fase 3 – Entrevistas com os gestores

 •valores relaCionados à Cultura individual

Quais são os valores mais marcantes no CT na sua 
percepção?

(E1) O engenheiro é por natureza objetivo, por isso, 
a objetividade é um traço cultural presente em nossa 
unidade acadêmica. Outros valores também estão 
presentes em nossa cultura: a inovação, pois estamos 
sempre à procura de novos desafios, grupal, ética, 
compromisso e respeito aos pares [...]

(E2) Compromisso, respeito, ética, reconhecimento 
[...]

(E3) Creio que a natureza do curso também influencia 
no comportamento, ou seja, nos valores, nas crenças 
e nas atitudes. A arquitetura, por exemplo, difere das 
engenharias; além da objetividade, possuem também 
outros valores, a complexidade é maior: emocionar, 
chamar atenção das pessoas, criar uma imagem, 
identi dade [...] Os arquitetos trabalham com  dimensões 
intangíveis que transcendem pura e simplesmente o 
fazer objetivo. Os engenheiros, por exemplo, traba-
lham mais com indicadores, enquanto o arquiteto 
transita por várias áreas do conhecimento. Não traba-
lham muito com a ciência objetiva, com uma meto-
dologia própria, trabalham agregando conhecimentos 
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de várias áreas, por exemplo: trabalham com aspetos 
filosóficos, sociológicos, econômicos, políticos, de 
linguagem [...] Os arquétipos, os símbolos, tudo isso 
permeia milênios de cultura e esses valores são repas-
sados de geração para geração e são transmitidas nas 
disciplinas estudas no curso.

 •valores relaCionados à gestão estratégiCa do CT
Na sua visão, quais são os valores principais que 

orientam as decisões tomadas no Centro de Tecnologia?

(E1) Nas reuniões do Conselho de Centro e outras 
reuniões decisórias, nós apresentamos, discutimos e 
votamos. 

(E2) Os valores organizacionais preponderam sobre 
os valores individuais, sempre foi assim no CT, algu-
mas vezes há interesses pessoais nas tomadas de 
decisões, mas o interesse coletivo é o que determina 
a decisão. 

(E3) O Centro de Tecnologia tem tido um êxito muito 
grande na sua evolução institucional. Destaca-se um 
avanço desde a gestão do prof. Miranda até a atual 
gestão. Expansão do número de alunos, oferta de 
novos cursos, realização do planejamento estratégico, 
desenvolvimento de pesquisas importantes, solidi-
ficação da pós-graduação através dos intercâmbios 
e apoio às pesquisas pelas agências de fomento, 
melhoria na infraestrutura, através da construção de 
novos blocos e aquisição de equipamentos de última 
geração. 

Na sua percepção, quais foram os fatores internos e 
externos que influenciaram na evolução institucional do CT?

(E1) Em relação ao planejamento estratégico-
-acadêmico, considero uma excelente ferramenta 
utilizada para captação de novos alunos e criação 
de novos cursos de graduação e pós-graduação. Foi 
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uma estratégia para vencermos os desafios oriundos 
de pressões externas que ameaçavam o CT. Interna-
mente foi uma estratégia para “arrumar a casa”, ter 
controle da situação e respondermos positivamente às 
pressões internas e externas.

(E2) Houve uma época em que a procura pelos cursos 
de engenharia declinou em virtude do surgimento de 
novos mercados. Na minha visão, esse foi um fator 
externo que mexeu com a nossa estrutura. Interna-
mente fomos pressionados a responder com um dife-
rencial na qualidade do ensino e foi o que ocorreu. 
Externamente a demanda por engenheiros voltou a 
crescer e consequentemente a oferta de cursos do CT 
também aumentou.

(E3) Internamente, na minha visão, desde o início da 
Escola de Engenharia, os gestores almejavam uma 
liderança mais forte na Universidade Federal do Ceará. 
Várias tentativas foram frustradas. No entanto, as ati-
vidades do CT sempre foram atreladas aos processos 
de mercado.

Quanto ao autogerenciamento financeiro via Asso-
ciação Técnico-Científica Engenheiro Paulo de Frontin – 
ASTEF, o senhor acha que contribuiu para o fortalecimento 
do CT enquanto unidade acadêmica?

(E3) A ASTEF foi muito utilizada pelo poder público 
para contratação de mão de obra local, que por meio 
de licitação nos moldes tradicionais, talvez esses 
contratos fossem inviabilizados. Essa “desburocratiza-
ção” na contratação de mão de obra local favoreceu 
ao Centro de Tecnologia uma maior parceria com o 
Estado e as empresas. 

[...] Veja bem, por que que existem as associações e 
as fundações dentro de unidades acadêmicas? Com a 
reforma universitária, houve a centralização dos orça-
mentos na Reitoria, que no início da UFC a execução 
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orçamentária era feita pelas faculdades. Desta forma, 
os diretores ficaram destituídos de um forte poder que 
era o poder econômico. Então algumas unidades, o CT 
é uma delas, idealizaram a criação de um órgão que 
pudessem gerar recursos extraorçamentários que, de 
certa forma, garantisse a execução financeira paralela 
ao orçamento da UFC. Do meu ponto de vista, se a 
universidade tivesse autonomia, muita dessas ques-
tões seriam resolvidas mais facilmente, mas sem a tão 
almejada autonomia fica complicado. 

 •valores relaCionados à Cultura gruPal (Cultura Clã)
Como o trabalho em grupo funciona no Centro de 

Tecnologia?

(E1) A geração dos grupos ocorre espontaneamente, 
seja por afinidade, ideologias, área de estudos afins, 
interesses diversos, etc. O trabalho em grupo no CT 
acontece satisfatoriamente, privilegiam-se as decisões 
coletivas. 

(E2) Na verdade, o CT nunca deixou de ser Escola de 
Engenharia. Agregou a Arquitetura em sua estrutura 
mas nunca houve uma integração de fato. Existe sim 
um respeito mútuo entre a arquitetura e a engenharia 
[...] Nós achamos que seria melhor continuar fazendo 
parte do CT do que fazer parte do Instituto de Cultura e 
Arte – ICA, devido à heterogeneidade, falta de unidade 
[...] consenso entre os grupos. As engenharias não 
interferem na arquitetura e vice-versa. Não há emba-
tes ideológicos [...] Há divergências, mas não são exa-
cerbadas. Os valores deles não têm muita significância 
para nós e os nossos valores não têm muita significân-
cia para eles, mas convivemos harmonicamente.

(E3) No meu ponto de vista, existem duas catego-
rias grupais que se destacam na UFC e no CT: os 
grupos que se formam para o desenvolvimento cien-
tífico, e outros grupos que se formam para processos 
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administrativos, que denomino de “carregadores de 
piano”. Mas isto está mudando. As culturas mais fortes 
que eu percebo no CT são aquelas inerentes à produ-
ção de conhecimento. Já no âmbito da administração 
há fortes grupos ideológicos que sempre trabalharam 
no intuito de assumir uma posição de destaque na 
administração superior da UFC. 

Há liderança no centro? Como se manifestam essas 
lideranças?

(E1) Sim, há indivíduos que adquirem a liderança por 
seus traços de personalidade; mas há também aque-
les que recorrem a estratégias políticas. 

(E2) Sim, há uma liderança forte, os professores que 
galgam essas posições de lideranças ficam mais pró-
ximos da direção.

(E3) Sim, essas lideranças são evidenciadas da se guinte 
forma: grupos que se destacam pela  produção do 
conhecimento científico e grupos que se destacam pela 
liderança política e empreendedorismo.

Há conflitos entre esses grupos? Comente?

(E1) Não, ocorre que pela própria natureza indivi-
dual alguns se destacam mais do que outros por 
serem mais dinâmicos ou se envolverem mais com a 
administração.

(E2) Existem ideologias diferentes, porém, o compo-
nente ideológico é fraca, não há grandes conflitos no 
CT, o clima organizacional é agradável. Quando não 
há consenso entre os grupos, aqueles que não con-
cordam se alijam do processo mas não atrapalham na 
decisão da maioria.

(E3) Sim, seja por divergências ideológicas, políticas, 
de poder [...] mas no final das contas não ficam ranços 
nem clima ruim.
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 •valores Pessoais e valores organizaCionais (meios, siste-
mas, ProCessos)

Como ocorrem os relacionamentos no CT? Eles são 
formais ou informais (prof./alunos, prof./colegas)?

(E1) A interação com os colegas dos diversos departa-
mentos é muito boa. Às vezes, nos reunimos na hora 
do almoço, numa mesa grande de madeira (chamada 
de mesa dos professores) na cantina da Jô e às vezes 
fora do CT.

(E2) Temos nossos momentos de formalidade, mas 
no dia a dia nos relacionamos informalmente.

(E3) Na nossa subunidade, particularmente, o trata-
mento é totalmente informal, talvez pelo fato de 
sermos uma subunidade pequena. Um curso com 
poucos alunos, um espaço privilegiado, a nossa rela-
ção é muito próxima (informal). Exemplos: um aluno 
necessita de um documento e, às vezes, ele não soli-
cita na secretaria, vem com ele impresso para o chefe 
assinar, em cima da hora. Temos flexibilidade buro-
crática. A relação entre professores, alunos e técnicos 
administrativos é muito boa. Foi sempre assim desde 
a fundação, “é uma escola feita pelos alunos”. Temos 
ideologias distintas, porém, respeitamos a maneira de 
pensar e fazer do outro. Há conflitos entre os grupos, 
porém, não temos grandes conflitos.

Como o CT se define com relação às demais unidades 
acadêmicas da UFC?

(E1) O CT é uma das unidades acadêmicas de desta-
que na UFC, devido as suas ações e resultados.

(E2) O CT é uma unidade acadêmica que vem se con-
solidando com o passar dos anos, completamos 50 
anos de existência, resistimos aos desafios e nos rede-
senhamos para sermos uma grande escola [...]. 

(E3) Hoje o CT se define como a 2ª maior unidade da UFC, 
solidificando-se como uma das unidades acadêmicas 
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mais produtivas, garantindo reconhecimento regional, 
estadual e internacional. 

Com Relação à Integração Humana

 •entrevistas Com doCentes novatos

1.  Como foi a recepção ao ingressar no CT e como se 
deu o processo de socialização? 

2.  Trabalhar no CT é trabalhar para algo em que acre-
dita? Comente. 

(E4) 1. A recepção dos novatos é feita numa soleni-
dade formal onde somos recebidos pelo diretor, vice-
-diretor, diretores adjuntos, os chefes dos departa-
mentos, os coordenadores dos cursos, os professores 
e técnicos administrativos. É feita uma apresentação 
da estrutura organizacional do centro, das normas do 
regimento da unidade acadêmica, dos projetos em 
andamento e dos programas existentes. 

(E4) 2. Sim, fui aluno do CT, já faço parte dessa uni-
dade há algum tempo. A socialização foi tranquila, 
pois eu já conhecia os colegas, a cultura e a estrutura 
organizacional.

(E5) 1. A recepção dos novatos é feita numa soleni-
dade formal onde somos recebidos pela diretoria e os 
demais membros. É feita uma apresentação dos nova-
tos, é explicada a estrutura organizacional, as normas 
e valores do centro.

(E5) 2. Fui aluna do CT, hoje sou docente com muito 
orgulho. Recebi convite para participar de um centro 
de pesquisa em outro estado, mas optei por permane-
cer no CT, me sinto feliz aqui.

Quais são as diferenças entre o CT e as outras organi-
zações em que o senhor(a) trabalhou? 

(E6) O CT é uma unidade acadêmica solidificada. Tra-
balhamos para torná-lo um centro de referência.



212 Cultura organizacional e gestão estratégica: o caso do Centro de Tecnologia (CT) 
da Universidade Federal do Ceará (UFC)

 •Conversações Com os servidores téCniCo-administrativos

Após conhecer o perfil dos técnicos  administrativos, 
foram estabelecidas conversações sobre a gestão estra-
tégica, momento em que foram evidenciadas, através dos 
relatos de alguns técnicos administrativos, as  principais 
avaliações.

(E7) Necessitamos de um planejamento estratégico 
que contemple a administração do centro e não um 
alinhamento entre as tarefas realizadas pelos departa-
mentos e a direção do CT.

(E8) Agilizar os processos administrativos, melhorar 
comunicação com os departamentos.

(E9) Implantar uma política de valorização dos servidores.

Quanto à cultura organizacional, destacaram-se os 
seguintes relatos.

(E7) O ambiente de trabalho é agradável, a relação 
com chefes e professores é boa, mas é notória a valo-
rização dos professores e alunos, os técnicos não são 
tão valorizados como deveriam.

(E8) Não há liderança dos técnicos administrativos no 
CT, alguns têm certo destaque, mas não tão evidente 
quanto os docentes.

(E9) No CT como em toda a UFC, alguns professores 
tratam os técnicos como categoria profissional infe-
rior, isto está mudando um pouco, há que melhorar 
essa cultura.

Entrevistas com os Discentes

 •Cultura de aPoio (gruPal)
Em sua convivência diária com colegas de curso, você 

percebe que há ambiente favorável ao compartilhamento 
do conhecimento nas relações interpessoais?
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(E10) Normalmente existe, porém, essa união é for-
mada apenas pela turma do vestibular. 

Você sente que realmente faz parte dessa unidade 
acadêmica (CT)?

(E11) Que centro? As atitudes tomadas na Arquitetura 
são guiadas pelo Centro Acadêmico e não pelo CT. 

(E12) O curso de Arquitetura não deveria pertencer ao 
CT! Está ligado a ele somente no organograma.

(E13) Sim, totalmente, sempre procurei me envolver 
com as atividades administrativas, também desen-
volvo trabalhos junto à direção do centro.

 •Cultura de inovação

A administração é orientada para as pessoas, ou seja, 
os administradores e professores realmente se interes-
sam pelos alunos?

(E11) Sim, porém o aluno tem que fazer a busca, pois, 
aqui na universidade você tem que ir atrás dos objetivos.

(E12) Sim, mas temos que nos integrar.

(E13) Sim, a coordenação do curso de Arquitetura, 
mas a direção do CT não.

Os alunos são encorajados a ser criativos e a romper 
barreiras?

(E11) Acho que a administração poderia direcionar 
um foco maior nesse ponto.

(E12) Não, na minha concepção é um ponto fraco que 
poderia ser melhorado.

(E13) Não, o ensino ainda é muito tradicional. Os pro-
fessores não estimulam a criatividade.



214 Cultura organizacional e gestão estratégica: o caso do Centro de Tecnologia (CT) 
da Universidade Federal do Ceará (UFC)

 •Cultura buroCrátiCa

As discussões teóricas estudadas em sala de aula con-
tribuem para os resultados práticos da vida profissional?

(E11) No meu curso, existem poucos professores que 
contribuem efetivamente na minha vida profissional, 
pois são raros os professores que realmente traba-
lham na área de formação. Os conhecimentos repas-
sados aos alunos são apenas teóricos.

A coordenação do seu curso acompanha o rendimento 
escolar dos alunos?

(E11) No início do primeiro ano, eu realmente achava 
que a coordenação acompanhava o rendimento esco-
lar do aluno. Hoje em dia, após dois anos de curso, 
não percebo esse acompanhamento, principalmente 
depois que mudou o coordenador.

(E12) Sim, há uma preocupação com o índice de ren-
dimento escolar do aluno. 

(E13) Não, o aluno tem que se matar para ficar na 
média.

 •Cultura de objetivos (raCional)
O CT proporciona possibilidades de estágios e bolsas 

de pesquisa?

(E11) Sim, porém os alunos têm que apresentar um 
bom índice de rendimento escolar. 

(E12) Sim, temos excelentes oportunidades, inclusive 
no exterior.

(E13) Não, os alunos da arquitetura não são contem plados.

Fase 4 – Questionários 
O questionário foi aplicado aos discentes em duas 

etapas: pré-teste e aplicação final. O pré-teste foi apli-
cado considerando os seguintes procedimentos: amostra 
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intencional de 15 pessoas, considerando os estudantes 
do Centro de Tecnologia, com o objetivo de assegurar o 
sucesso da sua aplicabilidade, a fim de verificar a clareza 
e objetividade dos questionamentos.

Após a aplicação do pré-teste e considerando as 
sugestões dos respondentes foi possível realizar os ajus-
tes necessários para a aplicação final do questionário, 
cujo modelo final inclui itens sobre a medida dos quatro 
quadrantes culturais propostos pelo modelo de Quinn e 
Kimberly (1984). A aplicação dos instrumentos de coleta 
de dados ocorreu no período compreendido entre 15 de 
outubro e 20 de dezembro de 2009. 

     Na pesquisa de campo com um grupo de 44 (quarenta 
e quatro) discentes, foram aplicados os questionários com 
base no modelo proposto por Quinn e Kimberly (1984), 
constituídos de 27 (vinte e sete) questões fechadas, divi-
didas em sete questões distribuídas em quatro quadran-
tes culturais: cultura grupal, cultura de inovação, cultura 
burocrática e cultura de objetivos (racional). Quanto ao 
perfil dos respondentes não foram consideradas relações 
de gênero, sexo, estado civil, situação social, renda fami-
liar e endereço. A aplicação dos questionários distribuiu-
-se da seguinte maneira: 22 questionários aplicados a 
alunos das Engenharias e 22 a alunos de Arquitetura e 
Urbanismo, todos regularmente matriculados e cursando 
do primeiro ao sexto semestre, com faixa etária entre 19 
e 24 anos. Os questionários foram respondidos, nenhum 
item ficou sem resposta e todos foram devolvidos no 
momento da aplicação. 

Para compilação e categorização dos dados, foram 
utilizadas medidas da estatística descritiva simples. Os 
gráficos e tabelas foram gerados no software Excel, sendo 
que, para a interpretação dos dados, utilizou-se o método 
de análise categorial de conteúdo de Bardin (1977). 
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Quanto às questões abordadas no questionário, referen-
tes às variáveis organizacionais que expressam a tipolo-
gia cultural, fez-se uso da escala do tipo Likert com cinco 
pontos, que varia de “concordo totalmente” até “discordo 
totalmente”. 

Gráfico 1 – Tipologia cultural através da perspectiva discente 
(Engenharias)
Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).

Gráfico 2 – Tipologia cultural através da perspectiva discente 
(Arquitetura e Urbanismo)
Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).

Os gráficos 1 e 2 evidenciam a perspectiva discente 
dos cursos de Engenharia e Arquitetura e Urbanismo do 
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Centro de Tecnologia da UFC, referente à tipologia cultu-
ral, com base no modelo proposto por Quinn e Kimberly 
(1984), por meio de uma escala do tipo Likert com cinco 
pontos, que varia de “concordo totalmente” até “discordo 
totalmente”. A divisão da análise dos questionários foi 
intencional, com o intuito de comparar os perfis dos res-
pondentes para verificação dos valores organizacionais, 
uma vez que o curso de Arquitetura não está localizado na 
ambiência do Centro de Tecnologia. 

Os resultados acima evidenciados foram resumidos 
na soma do total das variáveis (nº de concordâncias e nº 
discordâncias) por categoria grupal de cada grupo ana-
lisado e depois calculado o percentual pelo número de 
respostas de cada categoria (escala de 1 a 5 pontos), per-
mitindo a seguinte comparabilidade:

Tabela 1 – Análise dos resultados da pesquisa: tipolo-
gia cultural através da perspectiva discente

Tipologia 
Cultural

Concordo/
Discordo

(Engenha-
rias)

Concordo/
Discordo
(Arquite-

tura)

Avaliação 
(Engenharias) 

Avaliação 
(Arquitetura)

Cultura 
grupal

48,0%
 6,0%

45,0%
 4,0%

1º concordância
4º discordância

1º concordância 
4º discordância

Cultura de 
inovação

35,0%
13,00%

31,0%
16,0%

4º concordância
1º discordância

4º concordância
1º discordância

Cultura de 
objetivos

36,0%
 12,0%

 42,0%
 10,0%

3º concordância
2º discordância

2º concordância
2º discordância

Cultura 
burocrática

42,0%
 8,0%

 34,0%
 8,0%

2º concordância
3º discordância

3º concordância
3º discordância 

Fonte: Pesquisa de campo direta (2009).

Os resultados demonstraram uma congruência de 
valores entre os dois cursos, excetuando a cultura de obje-
tivos (racional) ou de mercado e a cultura burocrática. As 
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evidências empíricas, os pressupostos e os relatos dos 
entrevistados confirmam esses valores. A pesquisa con-
duzida pela autora aponta que o sistema de crenças é 
fortemente implementado pela direção do Centro de Tec-
nologia/UFC, havendo formalização de valores, tais como 
declarações de missão, valores e crenças. A missão é cla-
ramente definida, utilizando como base o organograma 
formal, com o trabalho dividido em tarefas distintas, ativi-
dades-meio e atividades-fim, ou seja, atividades adminis-
trativas e atividades acadêmicas. Percebe-se um alto nível 
de comprometimento da maioria dos membros (docentes, 
técnicos administrativos e discentes) com o centro. 

Através da observação participante, foi detectado um 
traço cultural predominante na unidade analisada, a cultura 
clãn ou grupal, pois a forma coletiva de trabalho perpassa 
a estrutura administrativa da unidade acadêmica. São valo-
res disseminados desde a fundação da Escola de Engenha-
ria e mantidos pelo atual Centro de Tecnologia. A estrutura 
administrativa do CT/UFC reforça a presença de um manejo 
gerencial baseado no consenso. Não foram observados 
grandes conflitos entre os membros. Os elementos que 
compõem a estrutura organizacional da unidade acadê-
mica pesquisada possibilitam alcançar uma congruência 
interna e harmônica, permitindo que haja uma coordena-
ção entre as tarefas e os ajustamentos necessários.

Em conversações informais com os membros do CT, 
observa-se que, em relação à política de investimentos em 
treinamento e desenvolvimento, valoriza-se a atividade-
-fim em detrimento da atividade-meio, o que gera insatis-
fação por parte de alguns técnicos administrativos ligados 
a esta última. O planejamento estratégico do Centro de 
Tecnologia tem foco somente nas atividades de ensino 
(graduação). Também não há avaliações de desempenho 
da unidade acadêmica.
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O sistema é muito dependente da ação do diretor e de 
seus diretores adjuntos. Há certa inércia em agir em nível 
estratégico entre os gestores. A capacitação contínua dos 
docentes possibilita que se agregue valor ao trabalho. Tal 
perspectiva de valorização permite vislumbrar a influência 
da gestão estratégica no ensino de graduação e o cres-
cimento dos programas de pós-graduação do Centro de 
Tecnologia da UFC.

Outro traço típico da unidade acadêmica refere-se à 
ênfase dada às regras e aos procedimentos  formalizados por 
escrito e às regras não escritas utilizadas para manuten ção 
da cultura organizacional. Um fato interessante observado 
nas entrevistas é que a cúpula gerencial do CT/UFC preo-
cupa-se principalmente em manter a qualidade do ensino 
oferecido e, por consequência, elevar o nível da qualidade 
na formação dos profissionais para o mercado de trabalho, 
o que lhe confere um reconhecimento regional, nacional e 
internacional. No entanto, alguns relatos dos pesquisados 
indicaram que não há um bom acompanhamento do ren-
dimento escolar do aluno por parte das coordenações dos 
cursos. Não há uma avaliação contínua (retroalimentação) 
dos resultados obtidos pelo PE. Esses indicadores pode-
rão comprometer os objetivos traçados pelo Planejamento 
Estratégico (PE) do Centro de Tecnologia.

Os dados obtidos na pesquisa documental, observa-
ção, entrevistas e questionários aplicados aos discentes 
do CT/UFC não representam uma sentença de julgamento, 
mas uma avaliação do atual momento. A relevância desta 
pesquisa está em auxiliar os gestores institucionais, 
docentes e técnicos administrativos a compreender a 
importância da cultura organizacional na gestão estraté-
gica do Centro de Tecnologia da UFC. Essa compreensão 
servirá de ferramenta para o processo da gestão estraté-
gica, proporcionando uma reflexão sobre como conduzir 
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os valores organizacionais e individuais da unidade aca-
dêmica, a fim de obter melhores resultados em seus pla-
nejamentos estratégicos.

Considerando o exposto, propõem-se as seguintes 
ações: 1. implementação e incentivo à prática de avalia-
ção dos membros do CT/UFC, processo que antecede o 
plane jamento estratégico e orienta as ações estratégicas; 
2. alinha mento entre avaliação e planejamento estratégico, 
com base na avaliação dos relatórios do planejamento 
estratégico do CT/UFC, compreendendo o período de 2003 
a 2008; 3. incremento da cultura de inovação e da cultura 
de objetivos (racional) ou de mercado, com base na pes-
quisa aplicada aos discentes; 4. renovação/inovação da 
metodologia do ensino, considerada pelos alunos entrevis-
tados como muito tradicional e pouco criativa; 5. acompa-
nhamento mais efetivo do rendimento escolar do aluno por 
parte de alguns coordenadores de curso; 6. inclusão de pla-
nejamento e gestão estratégicos nos sistemas e processos 
administrativos, revisão dos pontos fracos da cultura orga-
nizacional e incentivo à manutenção dos pontos fortes, con-
forme sugeriram os técnicos administrativos nas pesquisas; 
7. desenvolvimento de uma política de valorização do corpo 
técnico-administrativo, agentes importantes no processo 
da gestão estratégica; 8. integração efetiva entre o curso 
de Arquitetura e Urbanismo e os cursos de engenharia do 
Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. 

Considerações Finais

Com base nos resultados deste estudo de caso e 
buscando responder ao objetivo da pesquisa, é possível 
afirmar que a relação entre a cultura organizacional e a 
gestão estratégica é intima e se constitui em uma via de 
mão dupla, uma vez que se enfluenciam mutuamente. 
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A principal limitação deste trabalho, no tocante à 
pesquisa empírica, é que as conclusões não podem ser 
generalizadas e devem representar apenas a realidade 
verificada no decorrer da pesquisa do caso estudado, 
sendo válida somente para unidade e/ou instituição 
escolhida. No entanto, a partir das limitações deste 
trabalho, é possível fazer algumas considerações, para 
estudos futuros, sobre a temática desenvolvida. Assim 
sendo, sugere-se: 1. fazer um estudo multicaso, envol-
vendo todas as unidades acadêmicas da instituição de 
ensino superior, no caso da UFC (centros, faculdades e 
institutos), para que se tenha um amplo diagnóstico da 
cultura organizacional da instituição; 2. realizar estudos 
quantiqualitativos, trabalho de campo e levantamento 
quantitativo (survey) para responder a uma questão 
empírica, ampliando a pesquisa a outras instituições de 
ensino superior público, a fim de comparar os traços cul-
turais nelas presentes. 

Por fim, uma continuação deste estudo na busca 
de novos métodos que sejam realmente eficazes para a 
avaliação imparcial da cultura organizacional e da gestão 
estratégica em unidades acadêmicas de instituições de 
ensino superior (IES) seria de grande valia para os estu-
dos organizacionais nesta área. 
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O COORDENADOR DE CURSO DE GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA DE 
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 Terezinha de Jesus Peres Gondim 

 Maxweel Veras Rodrigues 

Introdução

A figura do coordenador acadêmico de curso de gra-
duação surgiu em meados da década de 60, em um con-
texto histórico repleto de conflitos sociais, econômicos e 
políticos, sobretudo por ser marcado pela ditadura militar 
e pela insatisfação social.

Nessa época, as ações do coordenador centralizavam-
-se na gestão didático-pedagógica, ou seja, sua função 
era mediar a relação entre alunos e professores, devendo 
exclusivamente atender às demandas dos discentes e 
dos docentes, o que se supunha bastar para o curso ser 
bem-sucedido.

Somente em 1981, o MEC reconhece que o coordena-
dor deveria atuar como gerente de um projeto de apren-
dizagem. A partir dessa perspectiva, surgem as primeiras 
iniciativas de definir sua função. Segundo Cantídio (1981 
apud DIAS, 2009a, p.2), as diretrizes para uma boa coor-
denação de curso são:

•	divisão/supervisão do ensino;

•	estudo e formulação de currículos;

•	aprovação dos programas;

•	acompanhamento da execução dos planos de 
ensino;
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•	avaliação da produtividade do processo de 
ensino-aprendizagem;

•	atuação em áreas físicas utilizadas em atividades 
didáticas;

•	articulação com o CEPE (Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão) através de representantes docentes. 

Na década de 80, o coordenador de curso mantém 
as funções estabelecidas em 1981, sendo acrescentada 
a função de gerente, marcada por inúmeros desafios que 
limitavam a adequação da sua ação. 

Com a LDB No 9394/96, do coordenador de curso 
 passa-se a exigir uma nova característica, visto que o curso 
toma forma de unidade acadêmico-administrativa dentro 
da IES, sendo ele visto como um gestor nessa unidade.

O coordenador de curso, além do conhecimento 
acadêmico-pedagógico, precisa conhecer a legislação 
do setor, bem como adequar as técnicas de gestão a sua 
realidade, sobretudo porque passa a ser responsabilizado 
diretamente pelo mau desempenho nas avaliações ofi-
ciais, o que pode gerar o descredenciamento do curso 
que está gerenciando. Diante de tais especificações, atri-
buições e exigências legais, é de suma importância defi-
nir o perfil e a função desse profissional, bem como as 
dimensões por ele assumidas.

Dessa forma, a presente pesquisa buscou responder 
a seguinte indagação: como definir um método de gestão 
estratégica a partir de indicadores de ações para o coor-
denador de curso de graduação, visando resultados efi-
cientes e eficazes em uma IES privada, diante da atual 
política educacional brasileira?

Essa pesquisa foi realizada em uma IES privada nos 
anos de 2009 e 2010, com o objetivo de propor um 
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método de gestão estratégica com base em indicadores 
representativos das ações do coordenador acadêmico de 
curso de graduação, a fim de possibilitar o desenvolvi-
mento do Balanced Scorecard para que se tenha uma 
gestão eficaz e eficiente diante da política educacional 
brasileira.

O resultado da pesquisa foi a elaboração de um 
método de gestão estratégica, apresentado para o núcleo 
gestor da IES em 18 de agosto de 2010.

Os tópicos deste artigo explicitarão os aspectos abor-
dados na dissertação que resultou no método de gestão 
estratégica para a IES privada.

Ações do Coordenador Acadêmico de Curso de Graduação

O Perfil do Coordenador Acadêmico de Curso 

O novo perfil do coordenador acadêmico representa 
um profissional capaz de analisar o contexto social e a sua 
influência na IES e, a partir desse cenário, buscar estra-
tégias flexíveis, criativas e estimulantes para enfrentar 
e superar os desafios propostos pela sociedade e pelas 
políticas públicas que estão em vigor.

Diante dessa perspectiva, tem crescido a cobrança 
sobre os coordenadores de curso, visto que, além de 
mediador entre professores e alunos e entre  professores 
e diretoria, atualmente, ele precisa ter conhecimento 
administrativo, visando canalizar recursos financeiros e 
materiais para o curso, promover e envolver o curso em 
eventos de investigação científica e ainda manter-se atua-
lizado sobre os aspectos legais e as políticas públicas pro-
postas pelo MEC.

Também deverá manter-se atualizado no que diz res-
peito a sua formação profissional, pois precisa compreender 
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que cada curso é uma unidade estratégica e que necessita 
gerar resultados e, por isso, deve desenvolver 

um papel de liderança para fazer com que, nessa uni-
dade – que vai reunir alunos e docentes –, se possa 
aglomerar todos para alcançar os resultados de qua-
lidade que se espera (LAZZARINI, 2006, apud MAR-
QUES, 2006, p.1).

Cabe à IES estruturar-se para essa nova demanda de 
profissionais, visto que poderão assumir o papel de ges-
tores de curso e que deverão buscar estratégias criativas 
e executáveis para garantir 

sustentabilidade dos cursos de graduação; atrati-
vidade para os seus cursos superiores; diferencial 
competitivo; estratégias de retenção de alunos; estra-
tégias de retenção de talentos de docência, através de 
estratégias de formação e remuneração compatíveis 
(SANTOS, 2008).

Como se pode perceber, a função do coordenador de 
curso é ampla e complexa, sobretudo porque deve favore-
cer a construção de uma equipe coesa, engajada, focada 
em objetivos e metas consensualmente definidas e vincu-
ladas aos planos e projetos da instituição.

O papel do coordenador é fundamental no gerencia-
mento do curso, exigindo dele autonomia para articular 
e mobilizar a equipe, tendo em vista o fazer pedagógico. 
Vale ressaltar que o objetivo central da ação do coordena-
dor é a melhoria do processo ensino-aprendizagem e o 
gerenciamento será o elemento indispensável para atingir 
esse objetivo. 

Ressalte-se que a função pedagógica e a função de 
gestor requerem tempo, disciplina e planejamento estra-
tégico para a execução de suas ações. Com a falta desses 
elementos, o profissional correrá o risco de perder o foco 
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de sua própria ação, que é a de favorecer um curso de 
qualidade e o sucesso acadêmico dos discentes.

Por fim, é preciso que o coordenador de curso em uma 
IES pública ou privada se aproprie do conhecimento que 
exige sua função. De acordo com Franco (2002), o coorde-
nador assume quatro funções bem definidas e divididas em 
dimensões: política, gerencial, acadêmica e institucional.

Relevância da Gestão Estratégica na Ação do Coordenador Acadêmico 
de Curso

O coordenador acadêmico de curso de graduação 
assume, dentro da dimensão gerencial, uma ação estra-
tégica, que exigirá dele uma postura condizente com a 
gestão estratégica, segundo Herreiro Filho (2005, p.3): 

A gestão estratégica é um processo contínuo porque a 
estratégia realizada de uma organização nem sempre 
coincide com a estratégia pretendida, devido às cons-
tantes mudanças verificadas na sociedade e no ambiente 
dos negócios [...] Assim, a gestão estraté gica precisa 
realizar um contínuo monitoramento dos resultados da 
organização, para executar as  constantes adaptações 
da empresa, requeridas pelo seu meio ambiente. Dessa 
forma, a estratégia é emergente, precisando ser flexível 
e criativa para superar as incertezas, os riscos e apro-
veitar as novas oportunidades nos mercados.

Esse profissional poderá, em sua gestão estratégica, 
utilizar o Balanced Scorecard como uma ferramenta que 
o auxiliará na tomada de decisão, no controle das variá-
veis estratégicas e no aperfeiçoamento de sua ação. 

O Balanced Scorecard corresponde a um sistema de 
avaliação de desempenho organizacional, que visa equi-
librar a instituição, mediante ao balanceamento entre 
quatro diferentes perspectivas. Somente a perspectiva 



228 O Coordenador de Curso de Graduação Tecnológica de Instituição de Ensino Superior (IES) Privada 
em um Ambiente de Gestão Estratégica

financeira não determinará o sucesso e a estabilidade da 
empresa, de acordo com Kaplan e Norton (1997, p.2):

[...] O Balanced Scorecard traduz a missão e a estraté-
gia das empresas num conjunto abrangente de medidas 
de desempenho que serve de base para um sistema de 
medição e gestão estratégica. O Balanced Scorecard 
continua enfatizando a busca de objetivos financeiros, 
mas também inclui os vetores de desempenho desses 
objetivos. O scorecard mede o desempenho organi-
zacional sob quatro perspectivas equilibradas: finan-
ceira, do cliente, dos processos internos da empresa, 
e do aprendizado e crescimento. O BSC permite que 
as empresas acompanhem o desempenho financeiro, 
monitorando, ao mesmo tempo, o progresso na cons-
trução de capacidades e na aquisição dos ativos intan-
gíveis necessários para o crescimento futuro.

Para desenvolver o BSC na instituição, algumas con-
dições devem ser aceitas. Primeiro, precisa-se da par-
ticipação de toda a organização na criação das estraté-
gias; segundo, as discussões sobre as estratégias devem 
abranger todos os setores da organização, inclusive os 
parceiros de negócio; terceiro, as pessoas somente esta-
rão envolvidas no processo se identificarem oportunida-
des de crescimento e recompensa.

Nesta pesquisa, para a gestão estratégica do coorde-
nador de curso de graduação, foram definidas as seguintes 
perspectivas a serem balanceadas para que a IES tenha 
um gestão de excelência: cliente, processos internos, aca-
dêmicos e financeiros, aprendizado e crescimento.

Diante do que foi exposto, o coordenador acadêmico 
de curso poderá utilizar o BSC em contexto setorial, ou 
seja, na coordenação em que gerencia, definindo, em 
conjunto com seus colaboradores, os objetivos, as metas 
e os indicadores para todas as perspectivas definidas. 
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Pode, ainda, desenvolver um mapa estratégico para essa 
aplicação e, assim, controlar os resultados.

O mapa estratégico desempenha diferentes funções 
no processo de planejamento do BSC, sendo necessário 
compreender sua principal finalidade que, segundo Her-
reiro Filho (2005, p.202): 

[...] é descrever, de forma dinâmica, como a organiza-
ção irá criar valor ao longo do tempo. Nesse sentido, 
o mapa estratégico estabelece uma interação entre as 
atividades de formulação e de implementação, mos-
trando o caminho através do qual a estratégia será 
executada pela alta administração e pela equipe de 
colaboradores da empresa.

As estratégias estabelecidas no mapa estratégico, a 
princípio, se apresentam como um conjunto de hipóteses, 
seguidas de escolhas para promover a integração entre 
os diversos objetivos. Por fim, busca estabelecer rela-
ções de causa e efeito entre os diferentes objetivos das 
perspectivas. 

A análise do SWOT possibilitará que o coordenador 
de curso de graduação possa desenvolver um diálogo 
e promover um aprendizado entre a equipe do projeto 
Balanced Scorecard se ela for suplementada pela aná-
lise do impacto das forças macroambientais (HERREIRO 
FILHO, 2005).

O plano de ação do 5W1H é o planejamento de todas 
as ações necessárias para atingir um resultado desejado 
e permite que as tarefas definidas sejam executadas de 
forma clara e objetiva, concretizando sua implementação 
de maneira organizada. Para a organização do 5W1H, 
deve-se elaborar uma tabela sobre determinada ação 
e responder às seguintes questões: What (O quê), Who 
(Quem), How (Como), Why (Por quê), Where (Onde) e 
When (Quando). Depois, deve-se especificar cada ação. O 
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plano de ação pronto deverá ser exposto pela gestão em 
um local visível para que a equipe possa acompanhar a 
execução. Segundo Antonio (2009, p.1): 

Para atingir um objetivo, uma meta, precisamos fazer 
alguma coisa, precisamos agir – realizar uma ou geral-
mente várias ações. Até “não fazer nada” pode ser uma 
ação necessária para atingir um objetivo. E, exceto nos 
casos de urgência máxima, precisamos definir uma 
data para concluir – um prazo. Como para ir a qualquer 
lugar desconhecido precisamos saber qual o caminho 
ou ter um mapa, para chegar a um objetivo também 
precisamos de uma orientação, ou de um plano – o 
Plano de Ação.

Quanto maior a quantidade de pessoas envolvidas no 
processo de execução, maior a necessidade de elaborar e 
executar um plano de ação, sobretudo porque permitirá 
segurança na aplicabilidade e concretização das metas 
definidas. 

Resultados da Pesquisa

Metodologia Utilizada na Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida seguindo o método de 
estudo de caso que, de acordo com Yin (2005), é uma 
estratégia e pressupõe três condições básicas:

As três condições consistem (a) no tipo de questão de 
pesquisa proposta, (b) na extensão de controle que 
o pesquisador tem sobre eventos comportamentais 
atuais e (c) no grau de enfoque em acontecimentos 
contemporâneos em oposição a acontecimentos his-
tóricos. (YIN, 2005, p.23).

A pesquisa é de natureza qualitativa. Segundo Minayo 
et al (1999, p.21-22), 



231O Coordenador de Curso de Graduação Tecnológica de Instituição de Ensino Superior (IES) Privada 
em um Ambiente de Gestão Estratégica

a pesquisa qualitativa responde a questões muito par-
ticulares [...] aprofunda-se no mundo dos significados 
das ações e relações humanas, um lado não perceptí-
vel e não captável em equações, médias e estatísticas. 

Os sujeitos da investigação foram os coordenadores 
de curso de graduação tecnológica da Faculdade de Tec-
nologia Darcy Ribeiro, pertencentes a cinco cursos dife-
rentes: Curso Tecnológico em Gestão em Turismo, em 
Processos Gerenciais (Empreendedorismo), em Gestão 
de Recursos Humanos, em Marketing e em Gestão Finan-
ceira. Também participaram da pesquisa 83 alunos dos 
cursos citados.

Na fase da coleta de dados, foi utilizada a entrevista 
com os cordenadores e dois questionários: um para os 
coordenadores e outro para os discentes.

Durante a pesquisa, foi analisada a prática do coorde-
nador acadêmico e sua ação diante do planejamento apli-
cado à IES para, em seguida, compará-la à proposta dos 
métodos aplicados de acordo com a missão e as metas 
traçadas no planejamento do BSC. Também foi observado 
o cotidiano do gestor, os avanços da gestão, seus desafios 
e a proposta de intervenção nas ações da IES, a que se 
seguiu o acompanhamento do processo de atualização e 
das decisões tomadas pelo MEC. 

A entrevista, de tipo estruturado, foi realizada durante 
os encontros individuais com os coordenadores. O entre-
vistador desenvolveu um planejamento e um roteiro de 
perguntas abertas, mas teve a liberdade, de acordo com 
a situação, de explorar mais amplamente cada questão.

O foco da entrevista foi conhecer o ponto de vista do 
entrevistado com relação aos seguintes aspectos: visão 
política, econômica e social da gestão na educação supe-
rior; relevância do planejamento estratégico na sua ação; 
significado do que seja educação superior de qualidade; 
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percepção quanto aos aspectos relativos às políticas públi-
cas e à gestão estratégica; vantagens e possíveis desvan-
tagens no trabalho da gestão do coordenador acadêmico. 
Além desses, outros aspectos também foram abordados 
durante o desenvolvimento da pesquisa.

Após a realização das entrevistas, foram aplicados 
dois questionários, um para o coordenador de curso e 
outro para os alunos, tendo como objetivo ajudar a defi-
nir indicadores, o que possibilitou elaborar a relação de 
causa e efeito nas ações do coordenador acadêmico de 
curso de graduação.

A análise e a interpretação dos dados deram-se a 
partir das transcrições das entrevistas e dos registros de 
observações, o que possibilitou o processo de catego-
rização e tabulação de respostas abertas. Foi realizada 
uma comparação dos dados coletados durante o período 
da observação com as informações coletadas durante a 
entrevista, a fim de se obter uma visão sistêmica da reali-
dade analisada.

Análise dos Dados Coletados na Pesquisa

A pesquisa foi desenvolvida para definir uma gestão 
estratégica com base em indicadores representativos das 
ações do coordenador acadêmico de curso de graduação, 
a fim de possibilitar o desenvolvimento do Balanced Sco-
recard e garantir uma gestão eficaz e eficiente diante das 
políticas públicas brasileiras. 

Para atingir esse objetivo, entrevistas e questionários 
foram utilizados com um grupo de cinco coordenadores 
e 83 alunos de uma IES privada. Com as informações 
coletadas, foi possível desenvolver os indicadores de cada 
perspectiva, o mapa estratégico, as relações de causa e 
efeito e o 5W1H.
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Considerando as dimensões política, acadêmica, ins-
titucional e gerencial da função do coordenador de curso 
de graduação, a pesquisa demonstrou ser relevante divul-
gar os resultados de suas ações para os alunos, como se 
observa no gráfico a seguir.

Gráfico 1 – Visão das coordenadoras de acordo com a dimen-
são 2: acadêmica
Fonte: Baseado nos questionários aplicados às coordenadoras 
(2010).

O gráfico demonstra que as coordenadoras executam 
quase 100% das ações expressas nos itens “Projeto Peda-
gógico do Curso”, “Busca qualidade do curso” e “Avalia o 
curso”, visto que relacionaram a eles as opções “muito 
frequente” e “sempre”. No entanto, a respeito das ações 
dos itens “Estimula a iniciação científica” e “Estimula pro-
jeto de extensão”, uma parte das gestoras informou não 
serem praticadas nos cursos.

O gráfico a seguir aborda a avaliação dos discentes 
sobre a dimensão citada. 

Gráfico 2 – Avaliação dos alunos sobre a ação do coordenador 
na dimensão 2: acadêmica
Fonte: Baseado nos questionários aplicados aos alunos (2010).
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O gráfico 2 demonstra que, para a maioria dos alu-
nos, as coordenadoras buscam a qualidade e avaliam 
o curso, itens bastante assinalados pelos discentes. No 
entanto, as demais categorias (‘desconheço tal ação’, ‘não 
ocorre’ e ‘pouco frequente’) também foram assinaladas , 
demonstrando que, para alguns alunos, essas ações das 
coordenadoras não foram realizadas a contento ou não 
foram divulgadas para eles, o que justifica a disparidade 
no gráfico. Para os itens ‘Estimula a iniciação científica’ 
e ‘Estimula projeto de extensão’, a opção mais indicada 
foi ‘desconheço tal ação’, embora alguns alunos tenham 
afirmado que tais ações aconteçam na IES. Esse fato 
demonstra que os discentes desconhecem ações e proce-
dimentos acadêmicos realizados na IES.

Com relação às entrevistas e aos questionários, foi 
possível definir o SOWT na visão das coordenadoras de 
curso de graduação. Por meio do quadro 1, que trata do 
SWOT do setor de coordenação acadêmica, é possível 
analisar o cenário da faculdade, mediante a verificação do 
ambiente interno e externo. O gestor, após a análise do 
SWOT, é capaz de estabelecer estratégias, com seus devi-
dos objetivos, metas e iniciativas para manter os pontos 
fortes, minimizar os pontos fracos, transformar as ame-
aças em oportunidades e concretizar as oportunidades 
identificadas. 

Análise do Cenário – SWOT

O SWOT analisa o cenário da instituição, mediante a 
verificação dos pontos fortes e fracos, das ameaças e das 
oportunidades. O quatro 1 apresenta o SWOT da IES con-
forme a visão dos coordenadores de curso de graduação.
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QUADRO 1: Swot do Setor de Coordenação Acadêmica
ANÁLISE DO AMBIENTE 

INTERNO
ANÁLISE DO AMBIENTE EXTERNO

PONTOS 
FORTES

STRENGTHS

PONTOS 
FRACOS

WEAKNESS

AMEAÇAS
THREATS

OPORTUNIDADES
OPPORTUNITIES

Atividades prá-
ticas profissio-
nais.

Falta de incenti vo 
para divulgação 
dos cursos.

Constante divulgação 
de faculdades con-
correntes.

Realizações de parce-
rias com instituições.

Responsabil i-
dade e com-
prometimento 
por parte dos 
coordenadores.

Egressos sem 
embasamen to 
teórico.

Investimento que 
as faculdades con-
correntes fazem em 
seus cursos.

Programa de capacita-
ção para os funcioná-
rios e para os alunos.

C a p a c i t a ç ã o 
com os colabo-
radores.

Investimento nos 
cursos.

Oferta de cursos 
novos das faculdades 
concorrentes.

Palestras com profis-
sionais de mercado.

Nível acadêmico 
e didático dos 
 professores.

A estrutura da 
faculdade.

O número de oferta 
de vagas nas faculda-
des concorrentes.

Abertura de novos 
cursos de extensão e 
pós-graduação.

Todos os cursos 
reconhecidos 
pelo MEC.

O espaço impede 
que se abram 
outros cursos por 
falta de salas.

Falta de conhecimen-
to sobre os cursos 
tecnológicos por 
parte dos clientes 
potenciais. 

A procura de cursos 
tecnológicos tem 
crescido a cada se-
mestre.

Ambiente de 
trabalho har-
monioso.

Falta de recursos 
e equipamentos.

Utilizar a imprensa para 
divulgar a estrutura dos 
cursos tecnológicos.

Organização da 
coordenação.

Baixo valor da 
hora/aula dos 
professores.

Localização da 
faculdade.

Pouca segurança 
para os alunos na 
entrada e na saída 
da  faculdade.

Conhecimento 
da clientela.

O limite de vagas 
que a faculdade 
pode oferecer – 
100 vagas por 
curso/ano.

Incentivo à pes-
quisa e cons-
tante busca de 
conhecimento.

Inad implênc ia 
dos alunos.

Responsabil i-
dade social.

Falta de atualiza-
ção da biblioteca.

Fonte: Baseado nos questionários aplicados às coordenadoras 
(2010). Mediante a definição do SWOT, foi possível estabelecer as 
perspectivas e seus objetivos estratégicos.
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Definição das Perspectivas 

A primeira a ser analisada foi a perspectiva do cliente. 
Nas entrevistas, quando indagadas sobre o perfil dos 
alunos da faculdade, as coordenadoras responderam que 
os discentes são pessoas que já estão no mercado de tra-
balho e buscam qualificação, por isso são exigentes, pos-
suem poder aquisitivo baixo e são determinados. Quando 
são procuradas pelos alunos, atendem com agilidade e 
pontualidade e, ao receber requerimentos preenchidos 
por eles, buscam dar respostas no máximo em 48 horas, 
tiram suas dúvidas de forma segura e clara e sempre os 
tratam com respeito.

Na perspectiva dos processos internos, as coorde-
nadoras, durante as entrevistas, tiveram dificuldades em 
responder às perguntas, no entanto, uma gestora, ao ser 
questionada sobre o que realiza para contribuir com o 
crescimento dos processos internos da faculdade, infor-
mou que busca agir de forma ética, sempre em prol da 
equipe da IES, ajudando a todos, sugerindo e criticando 
quando é necessário e buscado novos conhecimentos, a 
fim de melhorar os cursos. 

Na perspectiva financeira, nenhuma coordenadora 
pôde dar informações precisas e claras sobre esse ponto, 
no entanto, durante a entrevista, como exposto no quadro 
1 que trata do SWOT, pode-se perceber que os problemas 
financeiros da IES, na visão das gestoras, está relacionado 
com a inadimplência dos alunos, o que acarreta a falta 
de investimento da faculdade na estrutura e nos equipa-
mentos, na hora-aula dos professores, na biblioteca e na 
segurança dos alunos.

Na perspectiva aprendizado e crescimento, as coorde-
nadoras, em entrevista, afirmaram que, para estimular o 
aprendizado e o crescimento dos funcionários da IES, par-
ticipam frequentemente de cursos e promovem reuniões 
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com os professores e funcionários. Informaram ainda que 
a direção da instituição libera os funcionários para fazer 
curso, no entanto, a própria faculdade até o momento não 
promove cursos para os colaboradores. 

Ressalte-se que essa perspectiva não está focada 
apenas no crescimento dos funcionários, mas também 
na própria instituição, portanto, quando todos que fazem 
parte da IES aprendem e crescem, a instituição também 
se desenvolve, mediante os resultados da transição dos 
elementos intangíveis para os tangíveis.

Por último, na última perspectiva dos processos aca-
dêmicos, foram questionadas em entrevista as coordena-
doras de curso de graduação sobre vários aspectos dos 
processos acadêmicos. A partir das respostas, pode-se 
perceber que a visão delas sobre os processos acadêmi-
cos é a de que eles não podem ficar desalinhados com o 
trabalho desenvolvido na coordenação de curso.

Mapa Estratégico 

O mapa estratégico irá apresentar alguns objetivos 
estratégicos citados na dissertação, as metas e os indica-
dores para cada perspectiva. Para desenvolver esse mapa, 
foi necessário definir o SWOT e as perspectivas, ambos 
expostos anteriormente. 

Quadro 2: Mapa estratégico
MAPA ESTRATEGICO

OBJETIVOS ESTRA-
TÉGICOS

INDICADORES METAS INICIATIVAS
Ações estratégicas

C
L
IE

N
T
E

Melhorar a qualidade 
no atendimento ao 
aluno por parte da co-
ordenação acadêmica 
e demais setores.

% de alunos 
satisfeitos com 
o atendimento.

Atingir 100% 
dos discen-
tes.

Participar de cursos 
de qualificação de 
atendimento.

Ofertar novos cursos 
de graduação, de 
pós-graduação e 
de extensão para 
atender a demanda.

Número de 
pré-inscrições 
para determi-
nado curso.

Atender no 
mínimo 70% 
da demanda.

Desenvolver pesqui-
sa de mercado e do 
MEC.
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F
IN

A
N

C
E

IR
A

Investir na biblioteca 
através da compra 
de livros atualizados, 
periódicos e mídias.

Percentual de 
orçamento 
destinado à 
compra de 
livros, periódi-
cos e mídias.

Comprar 
livros e 
mídias e fazer 
assinatura de 
períodos em 
80%.

Solicitar relação 
atualizada dos livros 
de cada curso.

Desenvolver ações 
para minimizar a 
inadimplência.

Percentual do 
número de 
inadimplentes 
e o impacto 
financeiro.

Diminuir a 
inadimplência 
em 90%.

Realizar negociações 
junto aos alunos 
inadimplentes.

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 

IN
T
E

R
N

O
S

Desenvolver instru-
mentos que mensu-
rem a satisfação dos 
alunos.

Índice de 
reclamações.

Atingir o 
índice de 0% 
das reclama-
ções.

Elaborar e aplicar 
instrumentos de ava-
liação institucional 
atendendo o SINAES.

A
P

R
E

N
D

IZ
A

D
O

 E
 

C
R

E
S
C

IM
E

N
T
O

Desenvolver cursos 
de qualificação 
profissional para os 
coordenadores e 
demais funcionários 
dos diversos setores.

Número de 
cursos ofereci-
dos, de cursos 
concretizados 
e de funcioná-
rios participan-
tes.

Aumentar 
em 80% o 
número de 
funcionários 
qualificados.

Elaborar projetos de 
cursos de qualifica-
ção profissional.

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 

A
C

A
D

Ê
M

IC
O

S

Desenvolver a 
contínua atualização 
da tecnologia da 
informação necessária 
para os processos 
acadêmicos.

Número de 
aplicativo na 
tecnologia da 
informação 
disponível para 
o setor.

Melhorar 
em 90% os 
aplicativos.

Contratar técnicos 
em TI.

Fonte: Baseado nos questionários aplicados as coordenadoras 
(2010).

Relação de Causa e Efeito

A definição dos vetores articulados sistematicamente 
na relação de causa e efeito garante o inter-relaciona-
mento das perspectivas.

A relação de causa e efeito a seguir busca expor a 
sequência de hipóteses sobre o mapa estratégico, defi-
nido no item anterior.

(Continuação)
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Quadro 3 – Relação de Causa e Efeito

C
L
IE

N
T
E Conhecer os alunos

Ofertar novos 
cursos

Melhorar a 
qualidade no 
atendimento

F
IN

A
N

C
E

IR
A

Aumentar nº de vagas Diminuir a 
inadimplência 

Investir na 
biblioteca

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 

IN
T
E

R
N

O
S Promover melhoria nos 

processos internos

Desenvolver 
instrumento 

que mensure a 
satisfação do 

discente

A
P

R
E

N
D

IZ
A

D
O

 E
 

C
R

E
S
C

IM
E

N
T
O Desenvolver curso 

de qualificação para 
funcionários

Incentivar o 
crescimento 

acadêmico dos 
docentes

P
R

O
C

E
S
S
O

S
 

A
C

A
D

Ê
M

IC
O

S

Desenvolver projetos 
pedagógicos

Desenvolver 
melhoria na TI 
dos processos 
acadêmicos

Fonte: Baseado no mapa estratégico (2010).

Nesta pesquisa, os objetivos estratégicos estão inter-
-relacionados no que tange à perspectiva em que estão 
inseridos e também às outras perspectivas propostas pelo 
BSC para o setor de coordenação acadêmica de curso 
de graduação. Para um gestor que procura desenvolver 
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a gestão estratégica, o fato de poder utilizar essa ferra-
menta para controlar as consequências da execução dos 
objetivos estratégicos definidos possibilita avaliação siste-
mática, gerando, assim, resultados concretos e positivos.

Definição das Ações – 5W1H 

O quadro a seguir mostra algumas ações estratégicas 
definidas durante a pesquisa para a compreensão da sua 
relevância nas ações do coordenador acadêmico.

Quadro 4 – 5W1H
5W1H

AÇÕES
(O que?)

JUSTIFICATIVA
(Por que?)

DESCRIÇÃO 
DA AÇÃO
(Como?)

EXECU-
TORES

(Quem?)

LOCAL
(Onde?)

Desenvolver 
acompa-
nhamentos 
mediante o 
diálogo e o 
registro de 
ocorrências.

Estabelecer um 
diálogo intencional 
para conhecer o 
cliente. O registro 
tem a utilidade de 
documentar aspectos 
relevantes.

Agendar 
entrevistas 
de acompa-
nhamento 
em horários 
adequados.

Coorde-
nadoras 
acadêmi-
cas

Coorde-
nação 
acadê-
mica

Desenvolver 
pesquisa de 
mercado e do 
MEC.

Oferecer novos 
cursos que atendam 
à demanda e ao MEC.

Verificar os 
cursos ofereci-
dos pelo MEC 
e em outras 
IES.

Coorde-
nadoras 
acadêmi-
cas

Coorde-
nação 
acadê-
mica

Realizar 
negociações 
junto aos 
alunos 
inadimplen-
tes.

Minimizar o número 
de inadimplentes 
para aumentar o 
fluxo de caixa e os 
investimentos.

Acompanhar 
e agendar 
entrevistas de 
negociação 
com os alunos 
mediante a 
proposta de 
quitação da 
dívida.

Coorde-
nador 
financeiro

Setor 
financei-
ro

Solicitar uma 
relação atu-
alizada dos 
livros de cada 
disciplina dos 
cursos.

Melhorar a biblioteca 
mediante a compra 
de livros, periódicos e 
mídias.

Pesquisar 
preços e 
definir um 
cronograma de 
compra.

Coorde-
nador 
financeiro

Setor 
financei-
ro
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Elaborar 
instrumentos 
de avaliação 
institucional 
atendendo 
os SINAES e 
aplicá-los.

Verificar o nível 
de satisfação dos 
discentes.

Criar instru-
mentos de 
avaliação de 
desempenho 
dos vários 
setores da IES.

Coorde-
nadoras 
acadêmi-
cas

Coorde-
nação 
acadê-
mica

Motivar os 
professores 
a fazerem 
cursos de es-
pecialização, 
mestrado e 
doutorado.

Oferecer curso de alto 
nível para a qualifica-
ção dos docentes.

Incentivar, 
mediante au-
mento salarial, 
os docentes a 
se qualificar.

Coorde-
nadoras 
acadê-
micas e 
financeiras

Coorde-
nadoras 
acadê-
micas e 
financei-
ras

Contratação 
de técnicos 
em TI que 
sejam espe-
cialistas em 
programas 
voltados a 
IES.

Melhorar os progra-
mas de informática 
da faculdade para 
o oferecimento de 
melhores serviços.

Reunir com os 
especialistas 
em TI e expli-
car as neces-
sidades para 
que sejam 
desenvolvidos 
softwares 
adequados.

Diretor/ 
Diretor 
financeiro

Direção/ 
Direção 
finan-
ceira

Fonte: Elaboração própria (2010).

O 5W1H define como o BSC será executado, estabele-
cendo as ações (o quê), a justificativa para cada ação (por 
quê), a descrição da ação (como), os executores (quem), 
tempo destinado para a execução (quando) e, por fim, o 
local (onde).

O 5W1H garante um salto qualitativo na ação do coor-
denador acadêmico, pois o deixa seguro de suas ações e 
dos resultados que busca atingir.

Conclusão

Para desenvolver a pesquisa de que resultou este 
artigo, foi necessário definir o foco da gestão estratégica, 
especificamente o instrumento de avaliação de desempe-
nho, o BSC. 

(Continuação)



242 O Coordenador de Curso de Graduação Tecnológica de Instituição de Ensino Superior (IES) Privada 
em um Ambiente de Gestão Estratégica

Durante toda a pesquisa, buscou-se responder à 
seguinte questão: como definir um método de gestão 
estratégica utilizando indicadores de ações para o coorde-
nador de curso de graduação, visando resultados eficien-
tes e eficazes em uma IES privada, diante da atual política 
educacional brasileira? 

Para respondê-la, foi necessário traçar o objetivo geral 
da pesquisa e definir o local da investigação, no caso, a 
Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, especificamente o 
setor de coordenação acadêmica de curso de graduação. 
Nesse setor, foi possível estabelecer os indicadores de 
desempenho da ação das gestoras, mediante a observa-
ção e a análise das entrevistas e dos questionários.

Como se pôde perceber, os dados da entrevista e do 
questionário proporcionaram meios capazes de definir os 
indicadores para elaboração do mapa estratégico neces-
sário para a proposta do BSC. Além disso, demonstrou-
-se que, para uma gestão estratégica, o BSC pode figurar 
como uma ferramenta gerencial na atuação do coordena-
dor acadêmico de curso de graduação.

Conclui-se, portanto, que a realização dessa pesquisa 
foi fundamental para despertar o interesse pelo gestor 
de ensino superior e também para expor um diferencial 
na administração das IES, considerando a iniciativa de 
implementação de uma gestão estratégica baseada no 
BSC setorial. Com isso, espera-se de alguma forma ter 
contribuído para a investigação desse tema, na certeza de 
que este estudo é apenas um começo para novos conhe-
cimentos que irão surgir.
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APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DE TECNOLOGIA SOCIAL (TS) 
DO SATCS UNI EM SETE PROJETOS DE EXTENSÃO DA UFC: 
EXPERIÊNCIA-PILOTO

Ascelino Teixeira Mendes Júnior

André Haguette

Introdução

Expande-se com rapidez no Brasil e em outros países 
da América Latina uma nova forma de conceber tecnolo-
gias para a inclusão social, conhecida como tecnologia 
social (TS), objeto de estudo dos meios acadêmicos nos 
últimos tempos. A definição de TS é algo recente e tem 
origem na década de 1970, quando se falava em tec-
nologia apropriada (TA), compreendida como produtos 
técnicos ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas em 
interação com a comunidade.

Em todo o Brasil, a sociedade, a iniciativa privada, 
as instituições de ensino e pesquisa e os governos fede-
ral, estadual e municipal estão reunindo esforços a fim 
de buscar soluções para problemas socioeconômicos do 
país. Cada vez mais, as TSs contribuem para a redução 
da pobreza, geração de trabalho e renda, promoção do 
desenvolvimento local sustentável e redução do analfabe-
tismo, dentre outros desafios.

Em 2001, pela escassez de projetos e programas e 
mesmo de artigos e publicações que abordem a concei-
tuação de TS, a Fundação Banco do Brasil (FBB, 2004) 
lançou o prêmio FBB de TS. Com base nas iniciativas da 
FBB, surge, nesse ano, o Instituto de Tecnologia Social, 
em 2002, a Academia Brasileira de Ciência (ABC) e, em 
2003, a Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão 
Social do Ministério da Ciência e Tecnologia.
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Em 2003, foi instituído o Centro Brasileiro de Referên-
cia em Tecnologia Social (CBRTS) e, em 2004, o Centro 
Avançado de Tecnologias Sociais Ayrton Senna. Também 
em 2004, o Instituto de Tecnologia Social (ITS), no docu-
mento “O marco analítico-conceitual da tecnologia social”, 
apresenta uma proposta de definição de TS que aponta 
elementos fundamentais para a caracterização dessa ideia 
de tecnologia. 

Em novembro de 2004, foi realizada a I Conferência 
Internacional e Mostra de Tecnologia Social, na cidade 
de São Paulo, que iniciou amplo debate sobre o tema, 
inclusive com a participação de representantes de 
outros países que também trabalham com a tecnologia 
social. Durante a conferência, foi lançada a publicação 
intitulada Tecnologia Social – uma estratégia para o 
desenvolvimento, reunindo diversos artigos sobre o 
tema e sobre o conceito de TS, além de exemplos de 
experiências em TS e políticas públicas, os quais foram 
utilizados na revisão conceitual desta pesquisa. Nessa 
mesma conferência, foi proposta a criação da Rede de 
Tecnologia Social (RTS).

Há um movimento de transformação e de inclusão 
social em ambientes que sempre valorizaram o mundo 
acadêmico, como o MCT e o CNPq. Através de chamadas 
especiais, estão sendo financiados projetos que visam à 
inclusão social por meio da aplicação de tecnologias ino-
vadoras. Mais de R$ 33 milhões já foram repassados a 
projetos aprovados em áreas como agricultura familiar, 
com questões ligadas à água e a conhecimentos tradicio-
nais (REDE DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2006).

Apesar de várias instituições trabalharem com fomento 
tecnológico e apoio a projetos sociais, essa atuação ainda 
é pequena à vista da necessidade de resolver problemas, 
como exclusão social. 



247Aplicação da Metodologia de Análise de Tecnologia Social (TS) do SATCS UNI 
em Sete Projetos de Extensão da UFC: Experiência-Piloto

As universidades e centros de pesquisas latino-ameri-
canos parecem estar ainda a desenvolver uma tecnologia 
capaz de viabilizar a inclusão social de forma sustentável 
e autogestora, o que torna necessário um processo de 
sensibilização dessas instituições de forma a contribuir 
com a elaboração de projetos de desenvolvimento sus-
tentável mediante a sua difusão e reaplicação, em escala 
de TS, visando estimular a adoção de tecnologias sociais 
como políticas públicas, a apropriação de tecnologias 
sociais por parte das comunidades, o desenvolvimento 
de novas tecnologias sociais e a criação de uma cultura 
institucional favorável à TS.

Assim, esta pesquisa teve como objetivo geral aplicar 
a metodologia de análise de TS SATECS UNI do ITS em 
sete projetos de extensão da UFC, com a operacionaliza-
ção dos seguintes objetivos específicos: mapeamento e 
listagem dos projetos de extensão nas áreas de Educação, 
Meio ambiente, Saúde, Trabalho, Tecnologia e Produção, 
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, hoje 
contabilizando 687 projetos em toda a UFC; identifica-
ção e seleção dos projetos que contêm elementos de TS, 
segundo os critérios definidos e propostos pelo MCT por 
meio do ITS; aplicação da metodologia de análise de TS 
nos sete projetos selecionados segundo os critérios de 
identificação e seleção e apresentação dos resultados da 
aplicação da metodologia do SATECS UNI. Supõe-se que 
este trabalho contribua com os estudos sobre TS, tema em 
voga nos meios acadêmicos, mas com poucas pesquisas.

O Conceito de TS

Até o momento, a TS é definida como um

[...] conjunto de técnicas, metodologias transformado-
ras, desenvolvidas e/ ou aplicadas na interação com 
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a população e apropriada por ela, que representam 
soluções para a inclusão social e melhoria das con-
dições de vida. (INSTITUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 
2004a, p.130).

A análise das várias tentativas de conceituar TS, decor-
rentes das discussões e reflexões sobre o assunto até 
então, deflagrou que sua definição dá-se a partir de prin-
cípios, parâmetros e implicações, conforme descreve o 
Instituto de Tecnologia Social (2004a), delineados a seguir.

PRINCíPIOS DE TS – Abrangem a aprendizagem e a 
participação nos processos, pois a transformação social 
implica compreender a realidade de maneira sistêmica, 
ocorrendo na medida em que há respeito às identidades 
locais. Sustenta-se na crença de que qualquer indivíduo é 
capaz de produzir conhecimento e aprender.

PARâMETROS DE TS – Visam embasar os critérios de 
análise das ações sociais, elementos que se supõe com-
ponentes das experiências de TS. Até o momento, os 
parâmetros seguem as seguintes especificações.

•	Razão de ser – A TS visa à solução de deman-
das sociais concretas, vividas e identificadas pela 
população.

•	Processos de tomada de decisão – Trata-se de 
formas democráticas de tomada de decisão, a partir 
de estratégias especialmente dirigidas à mobiliza-
ção e à participação da população.

•	Papel da população – Consiste na participação, 
apropriação e aprendizagem por parte da popula-
ção e de outros agentes envolvidos.

•	Sistemática – Refere-se ao planejamento, aplica-
ção ou sistematização de conhecimento de forma 
organizada.
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•	Formulação de conhecimentos – Diz respeito à pro-
dução de novos conhecimentos com base na prática.

•	Sustentabilidade – Visa à sustentabilidade econô-
mica, social e ambiental.

•	Aplicação de escala – Trata-se de ensejar aprendi-
zagens que servem de referência e produzir, per-
manentemente, condições favoráveis que darão 
origem às soluções, de forma a aperfeiçoá-las e a 
multiplicá-las.

IMPLICAÇÕES DE TS – Os aspectos da realidade que 
a noção de TS procura evidenciar se organizam em três 
eixos, expostos a seguir.

•	Relação entre produção de ciência e tecnologia e 
sociedade. A TS dá ênfase aos seguintes pontos: 
a produção científica e tecnológica é fruto de rela-
ções sociais, econômicas e culturais, portanto, não 
é neutra; as demandas sociais devem ser fonte de 
questões para as investigações científicas; a pro-
dução de conhecimento deve estar comprometida 
com a transformação social; é necessário democra-
tizar o saber e ampliar o acesso ao conhecimento 
científico; é fundamental a avaliação dos riscos e 
impactos ambientais, sociais, econômicos e cientí-
ficos; deve haver participação da sociedade civil na 
formulação de políticas públicas.

•	Direção para o conhecimento. A TS enfatiza o conhe-
cimento para a solução de problemas sociais vivi-
dos pela população, considerando todas as suas 
formas de manifestação (tradicional, popular, expe-
rimentações realizadas pela população e técnico-
-científico), e ressalta a importância de processos de 
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monitoramento e avaliação de resultados e impactos 
de projetos.

•	Modo específico de intervir em questões sociais. A 
TS promove o “empoderamento” da população, a 
troca de conhecimento entre os agentes envolvi-
dos, a transformação no modo de as pessoas se 
relacionarem com algum problema ou questão 
social e a inovação com respaldo na participação e 
desenvolvimento de instrumentos para a realização 
de diagnósticos participativos.

Dessa forma, o conjunto de procedimentos adotados 
para a produção de um novo conhecimento enraizado em 
práticas, experiências e medidas socialmente partilhadas 
pode ser entendido como uma TS.

 
O Método da Pesquisa

O método utilizado está fundamentado no conceito 
de TS até então definido, constituído com base na trajetó-
ria de estudos (ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIA; INSTI-
TUTO DE TECNOLOGIA SOCIAL, 2003; INSTITUTO DE TEC-
NOLOGIA SOCIAL, 2004a, 2007a) descritos no Caderno 
de Debates: Tecnologia Social no Brasil (INSTITUTO DE 
TECNOLOGIA SOCIAL, 2004b), com seus princípios, parâ-
metros, implicações e dimensão de abrangência, que, 
reunidos, definem os elementos de um projeto de TS. 
Posteriormente, o ITS elaborou uma nova publicação que 
dá continuidade à reflexão sobre o conceito de tecnologia 
social e nela se descrevem 12 “implicações”, característi-
cas ou propriedades da tecnologia social que serviram de 
base para a estruturação de uma metodologia de análise 
das tecnologias sociais, denominada SATECS UNI, ado-
tada no desenvolvimento desta experiência.
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Em razão da complexidade e da diversidade de carac-
terísticas inerentes à tecnologia social, o ITS agrupou um 
número menor de dimensões essenciais, que reuniu várias 
características afins e propriedades que perpassam toda e 
qualquer TS e que não podem faltar para algum programa, 
atividade ou experiência nessa área. As quatro dimensões 
essenciais das tecnologias sociais são: a) conhecimento, 
ciência tecnologia e inovação; b) participação, cidadania, 
democracia; c) educação e d) relevância social.

Uma vez selecionadas as quatro dimensões, foi reali-
zado o trabalho de situar as 12 principais características 
ou propriedades das tecnologias sociais, dentro de cada 
uma dessas principais dimensões, conforme se mostra no 
quadro seguinte.

Quadro 1 – Dimensões e Características Corresponden-
tes de TS

 Dimensões Características/Indicadores

Conhecimento, ciência, tecnologia 

e inovação

1. Solução de demanda social
2. Organização e sistematização 
3. Grau de inovação 

Participação, cidadania e 

democracia

4. Democracia e cidadania
5. Metodologia Participativa
6. Difusão 

Educação
7. Processo pedagógico 
8. Diálogo entre saberes
9. Apropriação/ ¨Empoderamento ¨

Relevância social
10. Eficácia 
11. Sustentabilidade
12. Transformação social

Fonte: ITS (2007b).

O passo seguinte consistiu na elaboração do questio-
nário de pesquisa para captação das informações ineren-
tes às características descritas. 

Trata-se de um conjunto de questões, divididas em 
duas partes. Na primeira, se captam por meio de dez e 
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seis perguntas os dados e classificações principais da 
entidade promotora da tecnologia social pesquisada, 
assim como dados relativos ao tipo de tecnologia 
social e a sua descrição e funcionamento. Na segunda 
parte, que se refere à metodologia ora descrita, se 
obtém os dados para elaboração do gráfico radar da 
tecnologia pesquisada, mediante um conjunto de vinte 
e duas perguntas, que recolhem um total de sessenta 
e oito situações de variáveis de dados, que por sua 
vez são passíveis de serem avaliados gradativamente: 
1 nenhum/nada, nada, 2 pouco, 3 razoável/médio, 4 
muito, 5 muitíssimo/totalmente. (INSTITUTO DE TEC-
NOLOGIA SOCIAL, 2007b, p.5)

Em seguida, após o preenchimento pelos respon-
sáveis dos programas ou projetos, os questionários são 
digitalizados no sistema SATECS UNI do ITS e enviados 
ao ITS para os procedimentos de checagem, correção, 
validação e cruzamento dos dados do sistema, de forma 
a se obter o resultado técnico do projeto pesquisado, fun-
damentado por indicadores de TS, cuja representação se 
encontra no gráfico radar. 

Tal procedimento consistiu em transformar aspectos 
qualitativos em valores quantitativos, dar peso às ques-
tões e a cada uma das fórmulas, que produzirão os valo-
res correspondentes às 12 características da tecnologia 
social para, então, elaborar-se o gráfico radar. A razão 
desses procedimentos é facilitar os trabalhos de análise 
que, por seu efeito gráfico, sintético e panorâmico, se 
tornam especialmente atrativos.

Pesquisa sobre os Projetos

Em virtude da quantidade de projetos, fez-se a 1ª 
triagem pelo título, selecionando aqueles que sugeriam, 
indicavam ou revelavam algumas características dos perfis 
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mínimos de TS, ou seja, de envolvimento com a comuni-
dade e de repasse de tecnologia. Tal procedimento não 
anula a possibilidade dos demais projetos não seleciona-
dos possuírem as características mínimas de TS em seu 
conteúdo, o que exigiria um aprofundamento maior na 
sua identificação. Dessa triagem, foram selecionados 22 
projetos, dos quais, após a identificação do seu status, 
nível de implantação e organização, elegeram-se sete 
para aplicação da metodologia de análise de TS SATECS 
UNI, conforme o quadro a seguir.

Quadro 2 – Relação dos Projetos de Extensão para Aná-
lise de TS

PROJETOS DE EXTENSÃO
ÁREA 

PRINCIPAL
CAMPUS/

DEPARTAMENTO
PROJETO 1
Cartografar: Reflexões sobre a ciência 
cartográfica na análise do espaço 
geográfico.

Meio 
Ambiente

Campus do Pici/
Departamento de 
Geografia / Prof. 
Adryane Gorayeb

PROJETO 2
Mapas do cotidiano: princípios, 
práticas e saberes tradicionais na 
construção da nova cartografia.

Direitos 
Humanos e 
Justiça

Campus do Pici / 
Departamento de 
Geografia / Prof. 
Adryane Gorayeb

PROJETO 3
Museu de ciências ambientais mundo 
livre

Meio 
ambiente

Campus do Pici / 
Departamento de 
Geografia / Prof. 
Adryane Gorayeb

PROJETO 4
Agroecologia e Educação Ambiental 
para o Desenvolvimento Sustentá-
vel: Estratégias para a Melhoria da 
Qualidade de Vida e Conservação 
Ambiental, Coqueiro do Alagamar, 
Pindoretama – Ceará.

Meio 
Ambiente

Campus do Pici / 
Departamento de 
Geografia / Profs. 
Adryane Gorayeb e 
Edson Vicente da 
Silva

PROJETO 5
Projeto Rondon na UFC: Difusão 
de tecnologias apropriadas para o 
desenvolvimento sustentável no semi 
árido nordestino utilizando voluntários 
estudantes de graduação e professores

Educação

Pró – Reitoria de 
Extensão (projetos 
especiais) Prof. 
Sebastião Cavalcante 
de Sousa
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PROJETO 6
Recifes artificiais para o incremento da 
produtividade pesqueira no Mucuripe, 
Fortaleza –CE

Meio 
ambiente

Campus do Pici/
Departamento Engª 
de Pesca / Prof. 
Raimundo Nonato

PROJETO 7
Desenvolvimento comunitário na 
região do médio Curu (sertão central 
do CE) – psicologia e comunidades 
rurais.

Trabalho

Campus Benfica/ 
Centro de humanida-
des- Departamento 
de Psicologia.

Fonte: Pesquisa direta (2011).

Em continuidade, fez-se a aplicação dos questionários 
SATECS–UNI de forma a caracterizar os seguintes pontos:

•	 identificar, quantificar e registrar a função dos 
atores envolvidos;

•	 reconhecer o local de implantação e as condições 
econômica e social; 

•	selecionar as quatro dimensões de TS e situar as 
12 principais características ou propriedades da TS.

Os questionários SATECS UNI foram enviados aos 
coordenadores dos projetos para serem preenchidos e, ao 
retornarem, as respostas foram digitalizadas no sistema 
SATECS UNI do ITS para serem avaliadas e analisadas de 
forma que os aspectos qualitativos das informações pro-
cessadas fossem transformados em valores quantitativos, 
conforme demonstrado no gráfico radar. 

Apresentação dos resultados 

Os resultados da pesquisa aparecem nos questionários 
SATECS UNI respondidos, nos gráficos radar, na análise de 
cada projeto e na sua comparação com os demais proje-
tos, já que esse sistema, ao lançar os dados quantitativos 
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através do gráfico radar, informa não só a pontuação como 
também a média relativa aos sete projetos.

A seguir, estão apresentados os resultados da pes-
quisa, por projeto, com base em dados quantitativos, 
agrupando os pontos alcançados nas dimensões dos pro-
jetos com seus indicadores em 6 níveis, de baixo a exce-
lente, distribuídos pela variação de pontuação de 0,00 a 
10,00, conforme a tabela abaixo.

 Tabela 1 – Pontos para Avaliação da TS 

BAIXO 0.00 A 2.99 

FRACO 3.00 A 4.49 

MÉDIO 4.50 A 6.50 

BOM 6.51 A 8.50 

ÓTIMO 8.51 A 9.50 

EXCELENTE 9.51 A 10.00 

  Fonte: Pesquisa direta (2011).

Elegeu-se, para comentários deste artigo, o projeto 1, 
que obteve a menor pontuação em relação à média dos 
projetos, e o projeto 4, que apresentou maior pontuação. 
Tais comentários foram feitos por dimensão, de acordo 
com a pontuação recebida. Em seguida, tem-se a conclu-
são, contendo a análise comparativa dos sete projetos, 
exposta no quadro-síntese com a pontuação por dimen-
são de cada projeto, os resultados, as considerações finais 
e as recomendações.

Resultado do Projeto 1

Na dimensão conhecimento, o projeto se destaca 
por sua objetividade na solução da demanda social, 
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atingindo nível bom, porém abaixo da média dos demais 
projetos em análise. Possui médio grau de inovação, 
com destaque e criatividade, mas ainda abaixo da média, 
e nível médio em organização e sistematização da reapli-
cação e gestão, permanecendo abaixo do nível da média. 
Na dimensão cidadania, o projeto apresenta um bom 
nível de metodologia participativa por oferecer cursos e 
seminários, mantendo-se acima da média dos demais. 
Sua difusão se dá por meio de publicações, seminários e 
oficinas em nível médio, ficando na média dos projetos, 
porém revela fraco fortalecimento da democracia e cida-
dania pela falta de instâncias representativas da comuni-
dade que não participa da criação do projeto, ficando no 
nível fraco e muito abaixo da média dos demais projetos. 
Na dimensão educação, o processo pedagógico se dá 
mediante cursos e palestras focadas no projeto e atinge 
nível médio, porém abaixo da média. Possui diálogo 
entre saberes de formas distintas e distantes, ficando no 
nível fraco e abaixo da média. No que tange à apropria-
ção e à autonomia da comunidade sobre o projeto, per-
manece no nível fraco e abaixo da média. Na dimensão 
relevância social, sua eficácia contribui muito no tocante 
à justiça social e à equidade, ficando com nível médio e 
na média dos projetos. Possui fraca sustentabilidade por 
depender de convênios e equipe técnica, ficando abaixo 
da média, e fraca transformação social por não gerar 
trabalho, renda e políticas públicas, ficando abaixo da 
média.

Resultado do Projeto 4

Na dimensão conhecimento, o projeto se destaca 
no diagnóstico e no planejamento da demanda social, 
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atingindo nível bom. Possui nível fraco em inovação na 
implantação e gestão do projeto e nível bom em organi-
zação e sistematização dos conhecimentos na sua reapli-
cação, permanecendo acima da média dos projetos.

Na dimensão cidadania, o projeto possui nível ótimo 
de fortalecimento da democracia e cidadania pela pro-
moção do desenvolvimento local e do trabalho, renda e 
educação, ficando acima da média dos projetos. Apresenta 
nível médio de metodologia participativa, desde o seu 
diagnóstico até sua implantação, mantendo-se próximo da 
média dos demais projetos. No que tange à difusão atra-
vés de publicações, seminários, oficinas e  reaplicação em 
outras comunidades, mantém-se no nível bom e acima da 
média dos projetos.

Na dimensão educação, o processo pedagógico dos 
cursos e palestras focadas no projeto atinge nível bom 
e acima da média. Possui diálogo entre saberes no nível 
médio e abaixo da média e boa apropriação e autonomia 
da comunidade sobre a reaplicação do projeto, permane-
cendo no nível bom e muito acima da média.

Na dimensão relevância social, sua eficácia contribui 
para a justiça, equidade e desenvolvimento social, ficando 
no nível bom e próximo da média dos projetos. Enqua-
dra-se no nível médio de sustentabilidade, embora com 
baixa dependência do poder público, mas com depen-
dência da renda da população na sua reaplicação, mesmo 
assim ficando acima da média dos projetos. Demonstra 
um nível médio de transformação social, pouco abaixo da 
média, ao contribuir com o desenvolvimento do trabalho 
e renda e melhorar a participação política, econômica e 
cultural.
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Análise Comparativa dos Sete Projetos

Tabela 2 – Síntese da Análise dos Projetos

Projeto X 
Dimensão

Conhe-
cimento

Cidada-
nia

Educação
Rele-
vância 
social

Pontuação 
Média

Média 
Geral

Projeto 1 5.62 5.19 4.60 4.20 4.90 6.63

Projeto 2 5.71 5.37 4.96 4.09 5.03 6.63

Projeto 3 6.46 7.64 5.52 5.66 6.32 6.63

Projeto 4 6.21 7.50 6.75 6.30 6.69 6.63

Projeto 5 6.36 5.94 4.80 3.70 5.20 6.63

Projeto 6 6.63 6.97 6.60 5.49 6.42 6.63

Projeto 7 6.24 4.44 5.21 4.92 5.20 6.63

Média p/ 

dimensão
7.17 6.76 6.34 6.25 5.68 6.63

Fonte: Pesquisa direta (2011).
Média geral = soma das 12 médias dos projetos nas 4 dimensões.
Pontuação média= soma da média da pontuação por projeto nas 4 
dimensões.
Média por dimensão= soma das médias dos 7 projetos por 
dimensão.

A média geral (6.63) atinge nível bom, mostrando que 
a média dos setes projetos nas quatro dimensões revelam 
um nível bom de TS. 

No que tange à pontuação média de cada projeto, 
observa-se que apenas o projeto 4 atingiu nível bom 
de TS, com pontuação 6.69, ficando acima da média de 
todos os projetos. Os demais atingiram nível médio de TS, 
variando de 4.90 a 6.42. 
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Verificando a média dos projetos por dimensão, 
observa-se que as dimensões relevância social e educa-
ção atingiram nível médio de TS (6,25 e 6,34) e cidadania 
e conhecimento atingiram nível bom, variando de (6.76 
e 7.17).

O fato de as dimensões educação e relevância social 
permanecerem no nível médio de TS traduz a necessi-
dade de que esses pontos sejam mais bem trabalhados 
nos projetos. 

Em média, os projetos analisados permaneceram nos 
níveis médio e bom, demonstrando o potencial de análise 
existente nos projetos. Cada dimensão pesquisada, iden-
tificada, classificada e pontuada torna-se um recurso para 
o monitoramento e o aprimoramento dos projetos de TS.

Considerações Finais e Recomendações

A metodologia de análise de tecnologia social em 
estudo nesta pesquisa, denominada SATECS UNI, sistema 
de acompanhamento de Tecnologias Sociais para Univer-
sidades, por meio de sua aplicação nos sete projetos de 
extensão da UFC, revela-se uma ferramenta de trabalho 
capaz de avaliar os resultados conforme as quatro dimen-
sões (aplicação do conhecimento, ciência, tecnologia e 
inovação; participação, cidadania e democracia; educação 
e relevância social) e radiografá-los por meio da leitura do 
gráfico radar, de forma a pontuar e avaliar seus indicado-
res de TS (solução de demanda social; organização e sis-
tematização; grau de inovação; democracia e cidadania; 
metodologia participativa; difusão; processo pedagógico; 
diálogo entre saberes; apropriação/ ¨empoderamento¨; 
eficácia; sustentabilidade e transformação social).

A avaliação dos indicadores de TS, dentro da abrangên-
cia das quatro dimensões, confere pontuação aos resultados 
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dos projetos, indicando o nível em que se encontram. Por 
meio dessa avaliação, também se pode observar se a meto-
dologia e a técnica se apresentam de forma transformadora 
e inovadora e se foram aplicadas com interação e apropria-
ção por parte da população e com soluções que promovam 
a inclusão social e a melhoria das condições de vida.

Os projetos de extensão da UFC são ricos em TS, 
mas necessitam de monitoramento, com análise, acom-
panhamento, avaliação e mesmo sistematização de suas 
ações, de modo a contribuir com o sistema de ensino, 
pesquisa e extensão, aprimorando a sua relação. São 
exemplos materiais da responsabilidade social da UFC 
e a análise do SINAES nesta dimensão deve identificar, 
nos projetos de extensão, valores de responsabilidade 
social, como repasse de tecnologia social e exercício 
da cidadania, entre outros, sobretudo de forma que a 
população se aproprie de técnicas e conhecimentos com 
sustentabilidade.

Hoje as PROEXs das IES procuram encontrar um 
sistema de avaliação de suas ações capaz de identificar 
indicadores, monitorar e qualificar a extensão nos seus 
projetos. Ante a reconhecida e comprovada aplicabilidade 
da metodologia de análise de TS demonstrada nos resul-
tados dos projetos analisados, cabe recomendar e apre-
sentar a seguinte proposta de implantação do Sistema 
de Avaliação de Tecnologia Social para Universidades – 
SATECS UNI, para apreciação da PROEX UFC.

Proposta: Elaboração de um Programa de Extensão para a  aplicação 
do SATECS UNI nos projetos de extensão da UFC

O programa seria coordenado pela PROEX e desti-
nado a todos os departamentos com projetos de extensão 
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que tenham perfil de TS e/ou interesse neste perfil, a ser 
financiado pela FINEP, contemplando:

•	parceria com o ITS, no tocante à elaboração e ao 
detalhamento do programa proposto e repasses 
conceituais, metodológicos de implantação do 
SATECS UNI, mediante a capacitação e treinamento 
dos coordenadores de departamentos, corpo téc-
nico e membros da comunidade;

•	parceria com os departamentos da UFC envolvidos 
com projetos de extensão, no sentido de implanta-
ção de um sistema de avaliação dos projetos, tendo 
o SATECS UNI como instrumento de monitoramento 
dos projetos, no princípio, meio e fim;

•	participação e envolvimento da comunidade benefi-
ciada pelos projetos, inclusive no processo de aná-
lise, avaliação e correção, conforme os princípios 
de TS;

•	cadastro dos projetos de extensão no SATECS 
UNI, por intermédio dos departamentos, de forma 
que os coordenadores tenham acesso ao sistema, 
alimentando informações e gerando gráfico e 
autoavaliação;

•	cadastro dos projetos de extensão da UFC com boa 
pontuação de TS na RTS;

•	contribuição com dados e informações para os 
relatórios de avaliação institucional do SINAES, 
demonstrando a responsabilidade social da insti-
tuição. Finalmente, o programa deve ser um ins-
trumento capaz de retroalimentar a si a ao sistema 
maior (ensino, pesquisa e extensão), de forma a 
colaborar com o processo de ensino e as políticas 
públicas e gestão da educação superior.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: INTERLOCUÇÃO ENTRE AUTOAVALIAÇÕES NA 
PERSPECTIVA DO SINAES E DO GESPÚBLICA

Alberto Farias Filho

Wagner Bandeira Andriola

Introdução 

A busca da excelência na gestão é um tema cada vez 
mais presente nas organizações de ensino superior, em 
função do novo cenário da educação superior no país. 
Os gestores buscam de maneira persistente ferramentas 
de gestão que os auxiliem na tomada de decisão. A ava-
liação das instituições de educação superior tem como 
propósito estabelecer um juízo de valor sobre elas. Essas 
instituições, portanto, são o objeto sobre o qual estabele-
cemos um juízo de valor, positivo ou negativo, em relação 
a um modelo previamente definido, o que nos remete à 
seguinte dedução: toda avaliação se fará em torno de um 
modelo.

A avaliação institucional é um instrumento que visa, 
sobretudo, ao aprimoramento da gestão das Intuições 
Federais de Ensino Superior (IFES). Nem sempre, no 
entanto, as ferramentas utilizadas nessas avaliações se 
harmonizam com as especificidades do serviço público, 
dadas as suas características bastante singulares.

O governo brasileiro busca, por meio de decretos e 
leis, fomentar entre os administradores públicos a cul-
tura da autoavaliação em ciclos contínuos, direcionada à 
melhoria dos serviços prestados à sociedade.

Exemplo disso é a Lei Federal No 10.861, de 
14/04/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação 
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da Educação Superior (SINAES), e ainda o Decreto No 
5.378, de 23 de fevereiro de 2005, que criou o Programa 
Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚ-
BLICA), dispositivos legais que fornecem instrumentos 
para autoavaliação da qualidade do ensino e da gestão do 
serviço público.

O instrumento de autoavaliação do SINAES tem um 
caráter de obrigatoriedade e é utilizado em instituições de 
ensino, públicas e privadas; já o instrumento de autoava-
liação do GESPÚBLICA abre a prerrogativa de ser utilizado 
por adesão voluntária, além de ser específico a institui-
ções públicas.

Autoavaliações na Perspectiva do SINAES e do GESPÚBLICA

A avaliação institucional é relevante por organizar um 
sistema descritivo, coerente e amplo que proporcione o 
conhecimento qualitativo e holístico da instituição em 
análise, bem como por destacar a riqueza das sequências 
históricas, reveladoras de tendências, e mais ainda, por 
oferecer um precioso manancial de informações educa-
cionais que pode resultar da união entre esse embrionário 
sistema de dados e indicadores institucionais e o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 
com vistas a assegurar aos gestores maior facilidade 
na execução do planejamento estratégico institucional 
(ANDRIOLA, 2004).

Em 2003, foi instituída junto ao Ministério da Educa-
ção uma comissão de avaliação que formulou as diretrizes 
para a organização de um sistema de avaliação voltado 
para a educação superior do país, pública e privada, sendo 
a proposta enviada ao Congresso Nacional, em forma de 
projeto de lei (BELLONI, 2008).
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O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES

Em 14 de abril de 2004, foi criado, pela Lei No 10.861, 
o SINAES, posteriormente regulamentado pela Portaria 
Ministerial No 2.051, de 9 de julho de 2004, como um 
instrumento legal cujo principal objetivo é valorar as IES 
para, desse modo, aferir o mérito e a excelência do pró-
prio sistema de educação superior brasileiro.

O SINAES tem por finalidades:

•	a melhoria da qualidade da educação superior;

•	a orientação da expansão de sua oferta;

•	o aumento permanente da sua eficácia institucional 
e efetividade acadêmica e social;

•	a promoção do aprofundamento dos compromis-
sos e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior. (PINO, 2008, p.51).

O SINAES, de acordo com Barreyro e Rothen (2006), 
abriu espaço para a implantação de uma proposta que, 
por um lado, recupera a educação superior como um bem 
público e a centralidade da autoavaliação e por outro, res-
gata a ideia da avaliação como referencial para a regula-
ção. Na visão de Lima (2008), a autoavaliação proposta 
pelo MEC atende às necessidades de controle e regulação 
da educação superior.

O SINAES, consoante Belloni (2008, p.149), busca 
avaliar vários aspectos relativos aos seguintes eixos princi-
pais: ensino; pesquisa; extensão; responsabilidade social; 
desempenho dos alunos; gestão da instituição; corpos 
docente e técnico – administrativo; infraestrutura física e 
técnica/tecnológica.

 Nesse sistema, a avaliação se diz formativa, por-
quanto está voltada para processos e não para produtos 
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institucionais, além de prever a participação dos agentes 
internos. O SINAES também traz em si o necessário con-
trole que uma política pública requer do Estado, deixando 
implícita uma dupla perspectiva de limites e possibilida-
des. Ao impor limites, o SINAES, mediante a aplicação 
de mecanismos de controle, abre possibilidades para o 
aperfeiçoamento da educação superior, bem como para 
o direcionamento das políticas públicas nessa área (DE 
SOUZA, 2009).

Rothen e Barreyro (2009, p.739) advertem que 

na proposta do SINAES, a questão da qualidade foi 
mencionada como objetivo principal do sistema 
(melhoria da qualidade), mas não claramente defi-
nida, permanecendo como um conceito impreciso e, 
às vezes, contraditório.

Na decodificação de Andriola (2008), um sistema 
de avaliação é uma construção a ser assumida coleti-
vamente, com funções de informação para tomadas de 
decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, 
de melhoria institucional, de autorregulação, de emanci-
pação, de elevação da capacidade educativa e do cum-
primento das demais funções públicas e deve articular, 
de forma coerente, concepções, objetivos, metodologias, 
práticas, agentes da comunidade acadêmica e instâncias 
do governo.

A avaliação, assim entendida, ajuda a conceber uma 
educação superior socialmente comprometida em seus 
objetivos e funções.

Na verdade, a importância da avaliação das institui-
ções de educação superior está expressa no seu objetivo 
precípuo que é identificar o perfil e o significado da atu-
ação destas instituições, pautando-se pelos princípios do 
respeito à identidade e à diversidade das instituições.
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O SINAES é formado por três procedimentos avalia-
tivos: a Avaliação das Instituições de Educação Superior 
(AVALIES), constituída da autoavaliação e da avaliação 
externa; a Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) e o 
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 
(ANDRIOLA; SOUZA, 2010).

Além de estabelecer as diretrizes e estratégias para rea-
lizar a avaliação, a Lei do SINAES determina a  constituição 
de uma Comissão Nacional de Avaliação da Educação Supe-
rior (CONAES), responsável por coordenar a implementa-
ção do SINAES, sendo a operacionalização dos processos 
avaliativos de responsabilidade do INEP (BELLONI, 2008).

Segundo a Portaria MEC No 2.051, de 09 de julho de 
2004, que regulamenta os procedimentos de avaliação 
do SINAES, as Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), 
previstas no Art. 11 da Lei No 10.861, de 14 de abril de 
2004, são constituídas no âmbito de cada instituição de 
educação superior e têm por atribuição coordenar os pro-
cessos internos de avaliação da instituição, sistematizar 
as informações colhidas e torná-las disponíveis tanto ao 
INEP quanto a toda a comunidade acadêmica. A autoa-
valiação, por seu turno, constitui uma das etapas da ava-
liação, igualmente coordenada pela Comissão Própria de 
Avaliação (CPA) (BRASIL, 2004b).

A Lei No 10.861, de 14 de abril de 2004, que criou 
o SINAES, estabeleceu dez aspectos mínimos, rotulados 
como dimensões institucionais, que devem ser alvo da 
autoavaliação. 

I. A missão e o plano de desenvolvimento institucional.

II. A política institucional voltada ao ensino, à pós-
-graduação, à pesquisa e à extensão.

III. A responsabilidade social da instituição.
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IV. A comunicação com a sociedade.

V. A política institucional de gestão de pessoal.

VI A organização e a gestão da instituição.

VII. A adequação da infra-estrutura física à missão da 
instituição.

VIII. O planejamento e a avaliação institucional.

IX. A política interna de atendimento aos estudantes 
universitários.

X. A sustentabilidade financeira institucional. (BRASIL, 
2004a, p.2).

 
As dimensões preconizadas pelo SINAES para a ava-

liação privilegiam a análise global e integrada do conjunto 
de dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 
atividades, finalidades e responsabilidades sociais da ins-
tituição de educação superior.

Lima (2008, p.351) alerta para o fato de que “a autoa-
valiação institucional deve ter, portanto um caráter educa-
tivo, de melhora e de autorregualação [...] condizente com 
o Projeto Pedagógico Institucional (PPI).”

A complexidade da educação superior, tanto na 
dimensão institucional quanto na do sistema, requer a 
utilização de múltiplos instrumentos e a combinação de 
várias metodologias (BRASIL, 2009).

É fundamental, com efeito, se entender o SINAES 
como estratégia que pode contribuir com a criação de 
uma cultura da gestão em conformidade com resulta-
dos próprios da política educacional, o que só ocorrerá 
quando, com suporte nos resultados das avaliações feitas 
por esse sistema, forem elaborados planos de melhoria 
da gestão, arrimados em mecanismos que permitam um 
planejamento participativo.
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Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização 
– GESPÚBLICA

O GESPÚBLICA é o resultado de quase cinquenta anos 
de refinamento de duas políticas públicas – desburocra-
tização e qualidade – no serviço público, as quais, nesse 
período, caminharam em paralelo.

De 04 de julho de 1956, quando houve o primeiro 
movimento visando à simplificação de processos no 
Brasil, até 23 de fevereiro de 2005, data do decreto de 
criação do GESPÚBLICA, a qualidade no serviço público 
era dissociada das ações de desburocratização desse 
mesmo serviço.

O GESPÚBLICA foi instituído pelo Decreto No 5.378, 
com a finalidade de contribuir para a melhoria da quali-
dade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e para 
favorecer o aumento da competitividade do país. A partir 
da formulação e implementação de medidas integradas 
à agenda de transformações da gestão, reconhecida-
mente necessárias à promoção dos resultados preconi-
zados no plano plurianual, promoveu-se a consolidação 
da administração pública profissional voltada ao interesse 
do cidadão e à aplicação de instrumentos e abordagens 
gerenciais.

Os resultados desse processo podem apresentar 
comprometimentos, percebidos pelo cidadão-usuário 
nos entraves burocráticos (leis, decretos, portarias, atos 
normativos) que interferem de maneira exagerada nas 
relações de direito e obrigações entre ele e o Estado.

Da gestão com qualidade à de excelência, há um tra-
jeto que consiste em refinar e aperfeiçoar as conquistas 
obtidas, o que fundamentalmente quer dizer aprender 
com o que foi feito, com as práticas de gestão implantadas 
e buscar referenciais comparativos adequados para que a 
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gestão da organização atinja o patamar da excelência, ou 
seja, uma gestão que leve a organização a ser referência 
naquilo que faz (RODRIGUES; PROIETTI; CIOFFI, 2008).

No setor público, consoante a leitura de Oliveira 
(2009, p.64) “a prática mais comum tem sido a avaliação 
ligada ao controle tendo como premissa básica o cum-
primento dos requisitos legais”. A autora ressalta ainda 
que “o processo de avaliação é mais complexo, pois deve 
ainda considerar os resultados sociais gerados”.

Lima (2007) alerta para o fato de que ser excelente 
sem deixar de ser público é uma questão de princípios 
e ressalta que os princípios da gestão pública são ele-
mentos da essência do ser público, complementados por 
características definidoras da excelência na gestão con-
temporânea. Na sua análise, princípios e características, 
definem conjuntamente o que se entende hoje por exce-
lência em gestão pública.

O GESPÚBLICA prevê a aplicação de instrumentos e 
abordagens gerenciais que tenham como objetivos:

I. eliminar o déficit institucional, visando ao integral 
atendimento das competências constitucionais do 
Poder Executivo Federal;

II. promover a governança, aumentando a capaci-
dade de formulação, implementação e avaliação 
das políticas públicas;

III. promover a eficiência, por meio de melhor apro-
veitamento dos recursos, relativamente aos resul-
tados da ação pública;

IV. assegurar a eficácia e efetividade da ação gover-
namental, promovendo a adequação entre meios, 
ações, impactos e resultados; e

V. promover a gestão democrática, participativa, 
transparente e ética. (BRASIL, 2005, p.1).
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Do ponto de vista estrutural, o GESPÚBLICA tem como 
principais características ser essencialmente público, con-
temporâneo e federativo e estar voltado para a disposição 
de resultados benéficos à sociedade e ser.

A base conceitual e os instrumentos do  GESPÚBLICA 
não estão limitados a um objeto específico a ser gerencia do 
(saúde, educação, previdência, saneamento, tributação, 
fiscalização, etc), isto é, seus instrumentos  aplicam-se a 
toda a administração pública, a todos os poderes e esfe-
ras de governo. Essa generalidade na aplicação, somada 
à estratégia do programa de formar uma rede de organi-
zações e pessoas voluntárias – a Rede Nacional de Gestão 
Pública – fez com que, pouco a pouco, o GESPÚBLICA fosse 
demandado por órgãos e entidades públicas não perten-
centes ao Poder Executivo Federal, segundo informações 
contidas no Portal Gestão Pública.

O GESPÚBLICA disponibiliza quatro instrumentos para 
a melhoria contínua do serviço público: o instrumento de 
avaliação da gestão pública (IAGP), uma metodologia para 
simplificação de processos, a carta de serviços e o instru-
mento de pesquisa da satisfação do usuário.

O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) 
e os critérios de avaliação dele oriundos definem um 
siste ma de gestão pleno, em que são passíveis de avalia-
ção todos os critérios preconizados pelo GESPÚBLICA, ou 
seja, que executa uma atividade singular completa – pla-
nejamento, organização, direção, coordenação e controle. 
Este modelo é a representação gráfica de um sistema de 
gestão constituído de elementos integrados e interatu-
antes que concorrem para a produção de uma sinergia, 
materializada no inter-relacionamento desses elementos,a 
qual assegura movimento e direção ao sistema de gestão 
e potencializa a capacidade de planejar, organizar, decidir, 
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organizar, decidir, executar e controlar a produção de 
resultados (LIMA, 2007).

Esta representação gráfica é dividida em quatro 
blocos. O primeiro deles cobre os critérios relacionados 
com o planejamento – liderança, estratégias e planos, 
cidadãos e sociedade; o segundo representa a execução 
do planejamento e abrange os critérios pessoas e pro-
cessos; o terceiro, por sua vez, envolve o controle e diz 
respeito ao critério resultados e, finalmente, o quarto sig-
nifica a “inteligência da organização” e privilegia o critério 
informações e conhecimento.

O tipo de avaliação preconizada pelo GESPÚBLICA é 
a autoavaliação, que se baseia tecnicamente na identifi-
cação e análise das práticas de gestão e dos resultados 
alcançados pela organização, o que se realiza a partir 
de um roteiro preestabelecido, com o objetivo de traçar 
um plano de melhoria da gestão com hierarquização de 
prioridades.

Essa metodologia também prevê a avaliação das prá-
ticas de gestão das alíneas de cada critério em relação aos 
fatores de avaliação, descritos a seguir, os quais são utili-
zados para determinar o estádio de maturidade da gestão 
da organização nas dimensões de processos gerenciais e 
resultados organizacionais.

O enfoque é o primeiro fator de avaliação preconizado 
pelo GESPÚBLICA e refere-se ao grau em que as práticas 
de gestão da organização apresentam adequação e proa-
tividade (BRASIL, 2008b).

O segundo fator de avaliação é a aplicação que define 
o grau em que as práticas da gestão organizacional apre-
sentam disseminação, aqui entendida como a imple-
mentação horizontal ou vertical dessas práticas, levada a 
efeito pelas áreas, processos, produtos e / ou pelas partes 
interessadas, conforme a pertinência de cada critério, 
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considerando-se o perfil da organização e / ou a conti-
nuidade, ou melhor, a utilização periódica e ininterrupta. 
Tem-se no aprendizado o terceiro fator de avaliação pre-
conizado pelo GESPÚBLICA (BRASIL, 2008a).

A integração, definida como o quarto fator avaliativo, 
corresponde ao grau em que as práticas de gestão da orga-
nização apresentam coerência, ou seja, relação harmônica 
com as estratégias e objetivos organizacionais, incluindo o 
inter-relacionamento com outras práticas de gestão exis-
tentes na organização, de modo que a cooperação se torne 
a tônica das ações institucionais (BRASIL, 2008b).

A relevância é o quinto fator de avaliação preconizado 
pelo GESPÚBLICA e refere-se à importância do resultado 
na determinação do alcance dos objetivos estratégicos e 
operacionais da organização. A tendência, que se refere 
ao comportamento dos resultados ao longo do tempo, é 
o sexto fator de avaliação (BRASIL, 2008a).

O sétimo fator de avaliação preconizado pelo GESPÚ-
BLICA (BRASIL, 2008b) é o nível atual dos resultados da 
organização que determina em que grau os resultados 
organizacionais atendem os requisitos das partes inte-
ressadas, a partir da comparação com o desempenho 
de outras organizações consideradas como referenciais 
pertinentes.

Pelo exposto, restou nítido que o GESPÚBLICA é um 
programa que propõe uma mudança gradual e contínua da 
administração pública brasileira, ou seja, a sua maneira, é 
uma reforma administrativa do Estado brasileiro.

Caracterização do Objeto de Estudo 

A decisão de pesquisar este assunto deveu-se ao fato de 
que, tendo participado de uma experiência no Hospital Uni-
versitário Walter Cantídio (HUWC) e na Maternidade-Escola 
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Assis Chateaubriand (MEAC), da UFC, focada na melhoria 
dos processos assistenciais ali desenvolvidos, pudemos 
observar, empiricamente, uma grande dificuldade de esta-
belecer sinergia entre os processos de ensino, sobretudo 
pelo fato de os instrumentos de acreditação hospitalar não 
tratarem com a devida clareza os métodos de avaliação da 
integração docente – assistencial.

Esta aparente dicotomia poderá ocasionar impactos 
relevantes na formação dos profissionais egressos do 
hospital, com repercussões na qualidade do profissional 
que será posto no mercado de trabalho.

Ao investigar os saberes e os conhecimentos elabo-
rados no exercício da autoavaliação e do planejamento 
participativo, em ambientes da Universidade Federal do 
Ceará (UFC), Socorro Rodrigues encontrou resultados que 
indicaram ser possível aprender e aplicar, a um só tempo, 
alguns conhecimentos adquiridos sobre autoavaliação e 
planejamentos, conquanto tenha ressaltado que os agen-
tes envolvidos nessa proposta lamentaram não estar habi-
tuados a essa prática, sobretudo pelo fato de a cultura 
predominante nas organizações em apreço ser incipiente 
nessa seara (RODRIGUES, M.S.S, 2007).

A hipótese básica que norteia este estudo é a de que, 
na perspectiva do SINAES e do GESPUBLICA, é possível 
realizar um planejamento participativo, usando saberes 
elaborados, bem como a interlocução de autoavaliações, 

O objetivo geral deste trabalho é identificar a interlo-
cução ou a sinergia existente entre avaliação e planeja-
mento, reconhecendo-as proveitosas ao fazer institucio-
nal, sobretudo nos processos de tomada de decisão. É 
também nosso propósito descrever os pontos de divergên-
cias entre as duas ferramentas da gestão, as quais, ao se 
distanciarem, podem impedir a necessária simbiose entre 
os saberes e a prática de planejamentos participativos.
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Procedimento 

Este é um estudo teórico, bibliográfico e documental, 
em cujo desenvolvimento buscamos explorar o tema do 
planejamento participativo, com amparo em informações 
produzidas por instrumentos de avaliação institucional.

Nesta pesquisa, adotaram-se procedimentos sistemá-
ticos para a obtenção de observações empíricas e análi-
ses dos dados, ao que se somou a análise de conteúdos, 
focada nas descrições dos objetos de estudo, com vistas 
a conceituar as inter-relações das propriedades do fenô-
meno observado (LAKATOS; MARCONI, 2008).

Esta pesquisa constou, inicialmente, de levantamen-
tos bibliográficos, com o propósito de obter o maior 
número possível de informações acerca de avaliação ins-
titucional, e ainda de uma coleta de dados, extraídos de 
documentos, tidos como marcos conceituais referentes 
ao GESPÚBLICA e ao SINAES, bem como de relatórios, 
livros, revistas, periódicos e sítios na internet que tratam 
do assunto.

Análise Reflexiva da Avaliação da Gestão Pública à luz do SINAES e 
do GESPÚBLICA

A análise a que procedemos para esclarecer como 
sucede a interlocução entre processos de autoavaliação 
é norteada pela hipótese de que é possível estabelecer 
mecanismos que promovam o alinhamento dos proces-
sos de gestão com a missão, usando, para tanto, caracte-
rísticas específicas dos instrumentos de avaliação institu-
cional, do SINAES e do GESPÚBLICA. Tem-se por certo ser 
possível estabelecer sinergia entre esses instrumentos, 
dando assim azo a um plano de melhoria da gestão, com 
hierarquização de prioridades.
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Com os dados recolhidos e apoiado na literatura 
específica, buscamos demonstrar como acontece a inter-
locução entre as autoavaliações preconizadas pelo SINAES 
e pelo GESPÚBLICA, especificamente numa instituição 
federal de ensino superior – IFES. 

A interlocução dos instrumentos de autoavaliação do 
SINAES e do GESPÚBLICA permite que a liderança das ins-
tituições tenham acesso a informações e a conhecimentos 
já abonados para, a partir de então, elaborar planos com 
estratégias priorizadas, respeitando o necessário alinha-
mento com a missão organizacional e sua visão de futuro, 
tendo como foco os cidadãos – usuários e a sua respon-
sabilidade socioambiental. Esses planos serão executados 
pela força de trabalho da organização, sob a forma de 
processos internos que podem ser melhorados em ciclos 
contínuos de autoavaliação e ações de melhoria.

Em um aspecto, que convém destacar, o SINAES 
se diferencia do o GESPÚBLICA: o primeiro constitui-se 
num sistema de medição de desempenho e o segundo, 
numa proposta de reforma do Estado. Releva destacar, 
no entanto, que as mudanças constantes e graduais por 
que tem passado a educação superior brasileira, ao longo 
dos últimos anos, são consideradas como uma reforma 
do Estado. Isso significa que o instrumento de avalia-
ção da gestão pública preconizado pelo GESPÚBLICA 
pode também ser visto como um sistema de medição 
de desempenho. Desse modo, é possível afirmar que as 
reformas do Estado, em dadas circuntâncias estão atrela-
das a sistemas de medição de desempenho.

E é justamente pela força de transformação qualita-
tiva da instituição, com base em critérios e procedimen-
tos públicos e ainda na hierarquização de prioridades, 
que as instituições educativas poderão cumprir de forma 
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irrecusável a sua responsabilidade de assegurar que um 
bem público, como a educação tenha qualidade para 
todos. Para tanto, há que se pôr em prática o Plano de 
Melhoria de Gestão, que pressupõe ciclos contínuos foca-
dos na busca da excelência em gestão, 

O SINAES é um sistema de medição de desempenho 
que fornece ao GESPÚBLICA informações a ser utilizadas 
nos planos de melhoria da gestão da educação superior.

Um ponto convergente entre o SINAES e o GESPÚBLICA 
diz respeito ao momento em que o processo avaliativo é 
realizado, isto é, ambos os instrumentos se desenvolvem 
quando o objeto da avaliação está em fase de execução.

Na busca de estabelecer nexos possíveis, passamos a 
analisar a interlocução que se faz entre os instrumentos 
de autoavaliação proposto pelo SINAES, em 2004, e pelo 
GESPÚBLICA, em 2005.

Para propiciar um melhor entendimento, separaram-
-se os blocos temáticos, para, em seguida, demonstrar 
os pontos de sinergia ensejados por um instrumento de 
autoavaliação, especificamente em instituições públicas 
de educação superior, englobando o modelo de gestão 
e as condições requeridas para o bom desempenho das 
ações educacionais, mais precisamente aquelas atinentes 
à graduação.

Esses blocos temáticos são elaborados com supe-
dâneo em perspectivas que buscam estabelecer um 
alinhamento entre o ganho social alcançado a partir da 
qualidade do serviço público, percebida pelo cidadão usu-
ário, ao entrar em contato com os processos internos das 
organizações.

Estão listados a seguir os blocos temáticos referen-
tes à interlocução dos instrumentos de autoavaliação do 
SINAES e do GESPÚBLICA. 
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Governança Pública e Governabilidade da Organização

Este bloco temático examina a gestão da IES nos 
aspectos relativos à transparência, equidade, prestação 
de contas e responsabilidade corporativa, bem como o 
funcionamento e a representatividade dos colegiados. É 
também objeto de exame a participação dos segmentos 
da comunidade universitária nos processos decisórios, 
tal como determina uma das dimensões do SINAES, mais 
precisamente a que trata da organização e da gestão da 
instituição.

Gestão de Estratégias e Planos

Este bloco temático examina como a organização 
desdobra as estratégias contidas no plano de desen-
volvimento institucional em planos de ação de curto e 
longo prazos, a partir da visão de futuro, da análise dos 
ambientes interno e externo, em conformidade com a sua 
missão institucional, estendendo a análise ao modo como 
a organização acompanha a implementação das estraté-
gias focadas no cumprimento de sua missão e na satisfa-
ção das partes interessadas. São igualmente examinadas 
a adequação e a efetividade do planejamento geral da 
instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico Insti-
tucional (PPI), e ainda a forma como a organização ajusta 
os procedimentos de avaliação e de acompanhamento do 
planejamento institucional, a partir da dimensão institu-
cional preconizada pelo SINAES para a avaliação do pla-
nejamento e da instituição.

Gestão do Relacionamento com os Cidadãos

Este bloco temático examina como a organiza-
ção identifica os cidadãos-usuários dos seus serviços e 
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produtos, bem como a forma como a organização analisa 
os aspectos relacionados ao atendimento aos discentes e 
aos egressos dos cursos de graduação da IES. É também 
objeto de exame o modo como a organização identifica 
os cidadãos-usuários dos seus serviços,os produtos e as 
ações internas propostas para atendimento aos discentes 
e aos egressos dos cursos de graduação da IES, e ainda 
como a organização mapeia as ações internas de com-
bate à evasão discente.

São igualmente examinados dados relevantes da par-
ticipação estudantil em atividades acadêmicas, as formas 
como a organização apresenta o perfil dos candidatos 
aos cursos de graduação da IES, tendo em vista a dimen-
são institucional preconizada pelo SINAES para a avalia-
ção da política interna de atendimento aos estudantes 
universitários.

Gestão do Relacionamento com a Sociedade

Este bloco temático examina como a organização 
identifica as estratégias, os recursos e a qualidade da 
comunicação interna e externa da IES, bem como se a 
imagem pública institucional é fortalecida pela divulga-
ção de seus serviços, produtos e ações nos meios de 
comunicação social, a partir da dimensão institucional, 
preconizada pelo SINAES, para avaliação da comunicação 
com a sociedade. Também é examinada a forma como 
a organização verifica sua contribuição regional, no que 
tange à inclusão social e ao desenvolvimento econômico 
e social, a partir das suas responsabilidades perante a 
sociedade e as comunidades diretamente afetadas pelos 
seus processos, serviços e produtos, com base no que 
preconiza o SINAES na dimensão referente à avaliação da 
responsabilidade social da instituição.
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Incluída ainda neste bloco temático está a forma 
como a organização verifica sua contribuição regional, no 
que tange ao incentivo da memória cultural e da produção 
artística e à defesa do patrimônio histórico e cultural, com 
base na dimensão institucional preconizada pelo SINAES 
para a avaliação da responsabilidade social da instituição.

Gestão das Informações

Este bloco temático examina a gestão das informa-
ções da organização e como as finalidades, objetivos e 
compromissos da IES são identificados, a partir da missão 
e do plano de desenvolvimento institucional, e ainda 
como a organização identifica as informações compara-
tivas pertinentes, a partir da organização e da gestão da 
instituição. É também examinada a forma como a organi-
zação identifica as informações institucionais atinentes ao 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI), incluindo as que dizem res-
peito às atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão 
acadêmica, gestão e avaliação institucional, a partir da 
dimensão definida pelo SINAES para a avaliação da polí-
tica institucional voltada à comunicação com a sociedade.

Gestão do Conhecimento 

Este bloco temático examina como a organização iden-
tifica, desenvolve, mantém e protege seus conhecimentos 
sobre a política institucional voltada ao ensino, à pós-
-graduação, à pesquisa e à extensão, bem como a concep-
ção de currículo e a organização didático-pedagógica de 
acordo com os fins da instituição, as diretrizes curriculares 
e a inovação da área. Também passa por exame a forma 
como a organização identifica, nos processos relativos à 
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capacitação e desenvolvimento das pessoas, ações insti-
tucionais que visem aperfeiçoar os recursos humanos, por 
meio de uma política institucional de gestão de pessoal, a 
partir da dimensão institucional preconizada pelo SINAES 
para a avaliação da política institucional voltada ao ensino, 
à pós-graduação, à pesquisa e à extensão.

Gestão dos Processos Finalísticos

Este bloco temático examina como a organização 
gerencia, analisa e melhora os processos finalísticos, prin-
cipalmente as práticas pedagógicas, a partir dos subsídios 
dados pelo PDI. É também examinada a forma como a 
organização analisa a pertinência dos currículos (concep-
ção e prática), tendo em vista os objetivos institucionais, 
as demandas sociais (científicas, econômicas, culturais, 
entre outras demandas) e as necessidades individuais, 
e ainda como a organização analisa as práticas institu-
cionais que estimulam a melhoria do ensino, a formação 
docente, o apoio ao estudante, a interdisciplinaridade, as 
inovações didático-pedagógicas e o uso das novas tecno-
logias de ensino. 

Gestão dos Processos de Apoio

O modo como a organização gerencia, analisa e 
melhora os processos de apoio, principalmente as práti-
cas administrativas, é examinado por este bloco temático 
que também examina como, a partir das informações 
disponibilizadas no PDI, a organização gerencia, analisa 
e melhora os processos de apoio, e ainda como os princi-
pais órgãos de apoio à gestão averíguam as condições de 
infraestrutura física das IES e do sistema de bibliotecas, 
especialmente no que tange ao seu uso como apoio às 
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atividades de ensino e de investigação científica. Também 
é examinada o modo como a organização identifica o 
mérito das ações institucionais de combate ao desperdí-
cio, valorando a atuação de alguns dos principais órgãos 
de apoio à gestão neste sentido, e ainda os resultados 
orçamentários e financeiros que dão subsídios à análise 
do grau de sustentabilidade financeira da IES, com base 
na dimensão institucional preconizada pelo SINAES para 
a avaliação da adequação da infraestrutura física e da sus-
tentabilidade financeira institucional.

À Guisa de Conclusão

O emprego dos instrumentos de avaliação preconi-
zados pelo SINAES e pelo GESPÚBLICA nos possibitou 
organizar um sistema descritivo, coerente e amplo que 
proporciona um conhecimento qualitativo e holístico do 
objeto avaliado.

No caso de uma universidade cinquentenária, esses 
instrumentos de avaliação usados em conjunto permitem 
destacar a riqueza das sequências históricas reveladoras 
de tendências que se reproduzem na cultura organizacio-
nal da universidade e das instituições que a compõem, as 
quais guardam traços comuns, embora exibam caracte-
rísticas específicas,sobretudo se analisadas mais de perto.

Como esses aspectos dizem mais respeito à forma de 
se exercer a liderança nestas instituições e ainda consi-
derando que existe uma pletora de estratégias emergen-
tes perpassando a estratégia central da universidade, o 
instrumento de avaliação do SINAES perde um pouco da 
sua capacidade de retratar especificidades da educação 
superior, sobretudo quando distanciada dos modelos tra-
dicionais de ensino da graduação, por exemplo, a pós-
-graduação em serviço, caso da residência médica.
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 Este é um dos pontos que comportam futuras pes-
quisas, tendo como foco instrumentos que deem conta de 
avaliar as múltiplas facetas dessa forma de pós-graduação. 
Nesse tocante, o enfoque dado pelo instrumento de auto-
avaliação preconizado pelo SINAES dá conta, em parte, 
dos aspectos relacionados à estrutura necessária para 
este tipo de pós-graduação. Os aspectos relacionados aos 
processos finalísticos envolvidos nessa forma de pós-gra-
duação, bem como a identificação dos cidadãos-usuários 
desse serviço público são levantados de maneira mais 
clara pelo instrumento de autoavaliação do GESPÚBLICA.

Este fato reforça a necessidade imperiosa do uso 
desses dois instrumentos, do modo mais simultâneo pos-
sível, porquanto ambos oferecem um precioso manan-
cial de informações, que podem conjuntamente auxiliar 
os gestores na execução do planejamento estratégico 
institucional, elemento fundamental num processo de 
reforma administrativa permanente e gradual que possa 
desencadear uma reforma mais ampla, capaz de garantir 
a excelência na gestão da educação superior no Brasil.

A inexistência de um histórico de uso do instrumento 
de autoavaliação preconizado pelo GESPÚBLICA pela UFC 
impediu que se detectasse a percepção dos seus gestores 
acerca do mencionado processo avaliativo. 

Para um melhor entendimento do exposto até então, 
propomos o emprego de um instrumento que reúna ins-
trumentos de avaliação propostos pelo SINAES e pelo 
GESPÚBLICA, na perspectiva de que a elaboração de um 
plano de ações construído de forma participativa possa 
englobar tanto a avaliação interna corporis como a que 
envolva a participação da maior quantidade possível de 
representantes das partes interessadas. Nossa percepção 
é a de que as IES têm dificuldade de definir quais são seus 
principais produtos e serviços, o que decorre, em parte, 
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da dificuldade que elas têm de definir os seus principais 
clientes, em função das múltipas interfaces que possuem.

Na qualidade de pesquisador, intuímos, com supedâ-
neo na literatura, haver a necessidade de se implantar uma 
cultura de acompanhamento e monitoramento dos indi-
cadores levantados pela autoavaliação de modo a emba-
sar a tomada de decisão, o que poderá se operacionalizar 
por meio de um sistema de medição de desempenho de 
cada esfera de competência, associado a uma sistemática 
de refinamento ou calibragem desses indicadores.

Tanto os documentos pesquisados como a teoria 
dos estudios consultados ressaltam que os instrumentos 
de autoavaliação permitem a realização de uma análise 
abrangente dos processos gerenciais e dos resultados 
organizacionais, de forma que se possa definir até que 
ponto estão em consonância com o modelo de gestão 
preconizado pelos ministérios do Planejamento Orça-
mento e Gestão e da Educação.

Na visão dos teóricos consultados,não se consegue 
perceber nitidamente se a organização tem sempre a cla-
reza de que está identificando seus pontos fortes, entre-
tanto já se pode sentir que as oportunidades de melhoria 
são objetivamente identificadas, prerrogativa que parece 
funcionar como elemento que induz as organizações a 
elaborar Planos de Melhoria da Gestão, tendo em mente 
o caráter de essencialidade de que se reveste a melhoria 
contínua de suas práticas de gestão.

Certo é também que a contribuição do GESPÚBLICA 
para a melhoria da qualidade dos serviços públicos pres-
tados aos cidadãos pelas IES, bem como para o aumento 
da competitividade do país, está na dependência do seu 
alinhamento com o SINAES.

Ressalte-se, por fim, ter sido esta pesquisa emi-
nentemente teórica, em virtude de, no Brasil, ser ainda 
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incipiente no ambiente da educação superior federal 
pública a cultura da avaliação associada ao planejamento 
participativo, a partir dos instrumentos propostos pelo 
Governo brasileiro. Este fato, entretanto, abre portas para 
novas pesquisas, principalmente, no modelo pesquisa-
-ação, de modo que se possa verificar, na prática, o que 
foi inferido à luz da literatura pertinente.
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EFETIVIDADE NA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL 
TECNOLÓGICO: O CASO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA – IFCE

Rosália Elizabete Barreto

José Anchieta Esmeraldo Barreto 

Introdução

A ênfase no discurso de que é preciso qualificar recur-
sos humanos para atender às demandas do  mercado 
de trabalho é recorrente nas políticas de educação pro-
fissional a partir da década de 1990, período em que se 
estabeleceu a reforma da educação profissional no Brasil. 
Sobressai, no interior desse discurso, a necessidade, quase 
que imperiosa, de que o profissional deve estar constan-
temente atualizado, reciclando-se para melhor atender 
às exigências de um mercado de trabalho em constante 
mutação e, assim, suprir as necessidades oriundas dos 
novos padrões de organização da produção. 

A partir de então, diversos parâmetros foram estabe-
lecidos no que diz respeito ao perfil profissional do tra-
balhador. Dentre eles, pode-se elencar os que dizem 
respeito ao novo perfil do profissional pronto para atuar 
no mercado competitivo. Exige-se um trabalhador flexível, 
hábil, competente, que saiba lidar com situações novas.

Em observância às atuais mudanças oriundas das 
transformações do mundo do trabalho, o Instituto Fede-
ral de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE 
procurou adaptar-se aos novos paradigmas, qualificando 
profissionais para atuar num mercado competitivo e dinâ-
mico, sem, contudo, perder de vista o compromisso com 
a formação humanística. 
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Em face do exposto, supõe-se que os egressos do 
curso de Tecnologia em Gestão de Turismo estariam 
prontos para ser absorvidos pelo mercado de trabalho, 
dada a sua formação profissional sólida em consonância 
com as recentes reformas na área de educação superior e 
as novas exigências do mercado.

Em que pese a essa suposição, este trabalho se 
desenvolve a partir do seguinte problema: como ocorrem 
a inserção e a permanência dos egressos do curso de Tec-
nologia em Gestão de Turismo no mercado de trabalho? 
Pretende-se, nesse sentido, averiguar se os tecnólogos, 
egressos do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo, 
em virtude do seu nível de qualificação, estão conseguindo 
imediata colocação no mercado de trabalho e se outros 
fatores estariam interferindo na atuação profissional deles. 

 Os egressos desempenham, de certa maneira, o papel 
de “embaixadores” da escola, ou seja, são representantes 
dela junto ao mercado de trabalho, indicando se as políticas 
educacionais (programas, planos, diretrizes, etc.), especifi-
camente, na modalidade de educação profissional de nível 
tecnológico, estão efetivamente cumprindo seu principal 
papel de promover, por meio de educação de qualidade, a 
inclusão social dos egressos no mercado de trabalho, bem 
como de averiguar seu desempenho no mercado.

Para Belloni (2001, p.15), a avaliação de uma política 
pública 

é um processo sistemático de análise de uma atividade, 
fatos ou coisas que permite compreender, de forma 
contextualizada, todas as suas dimensões e implica-
ções, com vistas a estimular seu aperfeiçoamento. 

A pesquisa de que trata este artigo foi realizada em 
uma instituição pública de ensino superior, o Instituto 
Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), e teve 
como objetivo geral avaliar o nível de efetividade social da 
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política educacional, especificamente, na modalidade de 
educação profissional de nível tecnológico, relativamente 
à inserção e à permanência dos egressos do curso de Tec-
nologia em Gestão de Turismo no mercado de trabalho. 
Os objetivos específicos da pesquisa empreendida foram 
identificar os fatores que contribuem para o baixo índice 
de atuação desses profissionais no mercado de trabalho, 
verificar junto às empresas quais as principais dificuldades 
apontadas para não contratar profissionais qualificados e 
examinar, dentre os profissionais que estão trabalhando, 
quantos se encontram no segmento do turismo.

O problema anteriormente expresso deu ensejo às 
seguintes hipóteses: o egresso do curso de Tecnologia em 
Gestão de Turismo tem dificuldades de ingresso e per-
manência no mercado de trabalho e, consequentemente, 
migra para outras áreas profissionais; a dificuldade de 
ingresso e permanência no mercado de trabalho não está 
relacionada à deficiência na formação, que atende aos 
(supostos) requisitos da organização do trabalho flexível; 
a dificuldade de ingresso e permanência desses profissio-
nais no mercado de trabalho está relacionada à explora-
ção praticada pelas empresas, na forma de baixos salários 
e desvalorização da qualificação.

Avaliação de Políticas Públicas

Belloni (2001) exprime que, no Brasil, não existe uma 
cultura consolidada de avaliação de políticas públicas, em 
virtude da escassez de literatura especializada na área e 
do hábito de se priorizar o aspecto quantitativo na aferi-
ção dos resultados dessas políticas, ou seja, a mensura-
ção imediata dos resultados alcançados em relação aos 
objetivos estabelecidos não considera que as atividades 
avaliadas podem apresentar resultados “difusos”.
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 Essa perspectiva de avaliação é apenas uma parte do 
processo e não oferece os elementos necessários para o 
sistemático aperfeiçoamento da atividade, instituição ou 
política avaliada. A sistematicidade do processo avaliativo 
envolve “múltiplas observações, não sendo aceitável uma 
única observação no tempo ou um único instrumento de 
avaliação.” (BELLONI, 2001, p.15).

A política pública é entendida como uma ação delibe-
rada do Estado, funcionando a avaliação dessa política 
como “um dos instrumentos de aperfeiçoamento da gestão 
do Estado que visa ao desenvolvimento de ações eficien-
tes e eficazes em face das necessidades da  população.” 
(BELLONI, 2001, p.14).

Avaliar o nível de efetividade social de uma política 
pública constitui-se num exercício complexo e ao mesmo 
tempo desafiante, porquanto a compreensão do fenô-
meno envolve todas as suas dimensões e sentidos. Com 
efeito, o fenômeno não pode ser avaliado sem levar em 
consideração seu contexto, caso contrário, a pesquisa 
perderia sua razão de ser, seria inócua. 

Na literatura vigente, a avaliação de efetividade em 
muito se assemelha, no que diz respeito a sua definição, 
à avaliação de impactos. Nessa perspectiva, a mensuração 
do impacto está diretamente relacionada aos objetivos e 
resultados do projeto. Nesse processo, também se cos-
tuma levar em consideração os efeitos secundários (pre-
vistos e não previstos) do projeto, programa etc. Cohen 
(2004) explica que o indicador de efetividade resulta da 
relação entre resultados e objetivos, sintetizando essa 
relação por meio de fórmula. 

No sentido mais abrangente, efetividade “[...] é um 
termo que se usa freqüentemente para expressar o resul-
tado concreto – dos fins, objetivos e metas desejadas.” 
(LÓPEZ, 1985 apud COHEN, 2004, p.107). Em suma, a 
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efetividade apresenta, segundo essa abordagem, duas 
dimensões estritamente relacionadas à finalidade do pro-
jeto: a primeira diz respeito à medida do impacto propria-
mente dito e a outra corresponde ao grau de atendimento 
dos objetivos. 

Belloni (2001, p.67) considera que efetividade social 
compreende os resultados da política pública em suas 
dimensões econômica e social. A efetividade social, no 
entanto, também contempla outras dimensões que se 
delineiam de acordo com as peculiaridades da política 
pública que se pretende avaliar.

Pretende-se, neste ensaio, avaliar o nível de efetivi-
dade social da política educacional, especificamente na 
modalidade de educação profissional de nível tecnológico, 
com relação ao ingresso e à permanência dos egressos 
do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo no mer-
cado de trabalho.

A Política de Educação Tecnológica no Brasil

Os Cursos Superiores de Tecnologia: Breve Incursão Histórica 

Os cursos superiores de tecnologia no Brasil tiveram 
origem atrelada ao período desenvolvimentista do país, 
especificamente na época em que a indústria brasileira 
estava em crescente ascensão, na segunda metade do 
século XX. Esse período também coincidiu com a realiza-
ção de grandes planos e mudanças na área da educação, 
a exemplo da Reforma Universitária de 1968, que esta-
beleceu, com base em alguns dispositivos, suporte legal 
para a implantação desses cursos. 

Não se pode omitir o empenho do governo na efe-
tivação dessas ações. Bastos (1991, p.19) ressalta que 
“as teorias do capital humano, a educação produtiva e a 
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organização de cursos para as necessidades do mercado 
de trabalho – foram as ideias ventiladas nessa época e 
muitas ações governamentais vieram sedimentar tais 
princípios básicos.”

A industrialização no Brasil teve seu marco propulsor 
com a política de substituição do modelo econômico que 
até então vigorava, especificamente o agroexportador. 
Esse modelo, que coincide com a fase da formação da 
indústria no Brasil e que predominou até 1930, caracteri-
zava-se, sobretudo, pela exportação de produtos agrários 
e matérias-primas; em contrapartida, importavam-se pro-
dutos manufaturados que vinham abastecer o mercado 
interno brasileiro.

A forma de desenvolvimento econômico vinculada ao 
modelo de substituição de importações, após algumas 
décadas, começa a dar sinais de estagnação, entrando 
em falência de 1961 até 1967. Furtado (1973, p.32-
33) salienta que esse esgotamento é “fruto de variáveis 
diversas” e as enumera: “redução do nível de emprego e 
aumento da pressão inflacionária, decorrentes em parte 
da reforma cambial de 1961, [...]; retração da oferta de 
financiamentos, redução do índice de investimentos.” 

Com efeito, delineia-se um novo modelo de desenvol-
vimento, comumente chamado de associado-dependente 
e caracterizado “pela aliança entre a tecnoburocracia civil 
e militar”. Nessa conjuntura, o governo e o capitalismo 
internacional se aliam e passam a exercer intensa influ-
ência nos destinos do país. Ao setor empresarial cabe a 
função de mero coadjuvante nesse processo.

Para dar prosseguimento à propalada modernização 
dependente, o país precisava investir em setores estraté-
gicos como os anteriormente mencionados. Para tanto, 
foram disponibilizados recursos das estatais e de empresas 
multinacionais. A participação dos Estados Unidos, nessa 
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fase, deu-se tanto no campo financeiro quanto por meio 
de apoio técnico.

 Coube à educação o papel de sedimentar e difun-
dir, mediante toda uma estrutura técnico-pedagógica, as 
ideias veiculadas pelo novo modelo, como bem salienta 
Leher, citado em Brandão (2007, p.214):

[...] era preciso um aparato de ciência e tecnologia que 
pudesse adequar o modelo às condições ambientais 
e sociais do país, formar técnicos dispostos a difundir 
o novo paradigma e estruturar um ambiente de pes-
quisa [...] que pudesse fornecer o suporte ao modelo. 
Os mesmos objetivos pragmáticos orientaram [...] o 
planejamento educacional e outras áreas tidas como 
estratégicas para a implementação da modernização 
conservadora. 

É importante enfatizar que a integração do Brasil na 
globalização econômica, efetivada, dentre outros aspec-
tos, pela abertura da economia ao exterior, resultou em 
grande dependência tecnológica e no baixo custo da mão 
de obra. No período de 1962 a 1964, as contradições do 
sistema capitalista emergem e são bastante acentuadas 
em países integrantes da periferia do capital, como o 
Brasil. Tais contradições são agravadas, sobretudo “pela 
aceleração da inflação, pela redução do índice de investi-
mentos, pela diminuição da entrada de capital externo e 
pela queda da taxa de lucros.” (PETEROSSI, 1980, p.27).

A iniciativa de propor cursos superiores com caracterís-
ticas distintas dos tradicionais, com carga horária reduzida 
e currículos “enxutos”, reporta-se ao início da década de 
1960, mais especificamente com a publicação da primeira 
LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 
20 de dezembro de 1961 (Lei No 4024, BRASIL).

O rápido avanço tecnológico do setor produtivo veri-
ficado no começo da década de 1960, desencadeado 
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pela presença de corporações multinacionais que aqui 
vieram se instalar, atraídas pelas garantias oferecidas pelo 
governo brasileiro sob a forma de isenção de tributos e 
mão de obra barata, exigia profissionais com formação 
mais especializada e mais diretamente relacionados à 
resolução de problemas de natureza prático-operacional 
para atender às necessidades oriundas da modernização 
do conglomerado industrial. 

O Parecer No 280/62, do Conselho Federal de Educa-
ção (CFE), também assegurou a flexibilização curricular 
desses cursos às instituições de educação superior. A 
proposta do MEC para criação dos cursos de engenharia 
de operação, precursores dos cursos de tecnologia, com 
duração de três anos e currículo “mínimo”, foi aprovada 
pelo Parecer do CFE No 60/63, mas só em 1965 os citados 
cursos foram de fato implementados. 

As ideias que justificariam a implantação desses cursos 
no Brasil vieram de outros países, onde havia instituições 
específicas para essa modalidade de curso: os Colleges of 
Advanced Technology, na Inglaterra; os Juniors Colleges, 
nos EUA; os Institutes Universitaires de Technologie, na 
França, e os Tanki Daigaku, no Japão (PETEROSSI, 1980).

A autorização para que as escolas técnicas federais 
pudessem oferecer cursos profissionais superiores de 
curta duração, inclusive o de Engenharia de Operação 
responsabilizando-se tanto pela organização quanto pelo 
seu funcionamento, só ocorreu em 1969, com a publi-
cação do Decreto-Lei No 547, de 18 de abril de 1969. 
Esse decreto-lei resultou do pacto de cooperação técnica 
firmado entre o governo brasileiro e instituições interna-
cionais, denominado “Acordos MEC/USAID”, como eram 
mundialmente conhecidos. A parceria entre MEC e Fun-
dação Ford previa o envio e custeio de profissionais para 
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realizarem cursos em nível de pós-graduação, especifica-
mente mestrado em Educação Técnica na Universidade 
Estadual de Oklahoma (AMARAL, 2006). 

O anteprojeto de lei sobre a organização e funciona-
mento do ensino superior que deu origem à Lei Federal No 
5.540/68 sugeria a institucionalização de “cursos superio-
res intermediários” que fossem eficazes no atendimento 
às necessidades do mercado de trabalho e na qualificação 
de uma “legião de jovens” que buscava, na universidade, 
“um saber eficaz que os habilite ao exercício das nume-
rosas profissões técnicas próprias das sociedades indus-
triais.” (PETEROSSI, 1980, p.34).

Segundo Peterossi (1980), nesse período começam 
a germinar as primeiras ideias que culminariam, num 
momento posterior, na criação dos cursos superiores de 
tecnologia no país, ou seja, na iminência de se consolidar 
a modernização nacional, o ensino superior teria a incum-
bência de fornecer mão de obra qualificada para atender, 
concomitantemente, as exigências do desenvolvimento 
nacional e as reivindicações de grande número de jovens 
por uma profissionalização que os inserisse imediata-
mente no mercado de trabalho. 

A Lei Federal No 5.540/68, em seus Artigos 18 e 23 e 
seus parágrafos, não só estabeleceu como consolidou a 
implantação dos cursos superiores de tecnologia no país. 
Eis na íntegra o que versam os mencionados artigos e 
seus parágrafos.

Art. 18. Além dos cursos correspondentes a profissões 
reguladas em lei, as universidades e os estabelecimen-
tos isolados poderão organizar outros para atender às 
exigências de sua programação específica e fazer face 
a peculiaridades do mercado de trabalho regional 

Art. 23. Os cursos profissionais poderão, segundo a 
área abrangida, apresentar modalidades diferentes 
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quanto ao número e à duração, a fim de corresponder 
às condições do mercado de trabalho 

§ 1º. Serão organizados cursos profissionais de curta 
duração, destinados a proporcionar habilitações inter-
mediárias de grau superior.

§ 2º. Os estatutos e regimentos disciplinarão o apro-
veitamento dos estudos dos ciclos básicos e profis-
sionais, inclusive os de curta duração, entre si e em 
outros cursos. 

A partir da década de 1970, os cursos superiores de 
tecnologia foram considerados um “novo modelo educa-
cional” e passaram a ter apoio especial do MEC. Os pro-
jetos do Plano Setorial de Educação e Cultura – 75/79, 
juntamente com a reforma universitária de 1968, especi-
ficamente em seus artigos 18 e 23, tiveram fundamental 
importância na consolidação dos cursos superiores de 
tecnologia. Acerca dessa convicção, Bastos (1991) reitera 
a noção de que os planos setoriais transformaram “os sim-
ples artigos”, referindo-se aos artigos 18 e 23 da Reforma 
Universitária, “num grande projeto – os cursos superiores 
de tecnologia”. 

No início da década de 1980, contudo, esses cursos 
entraram na fase de declínio no setor público. No setor 
privado, no entanto, os cursos superiores de tecnologia 
se expandiram, obviamente, visando a garantir maiores 
lucros a esse setor, pondo em dúvida a qualidade de 
ensino ofertada por essas instituições (BRASIL. PARECER 
CNE/CES 436, 2001). Nessa mesma década, uma série de 
medidas legais, visando à retomada dessa modalidade de 
educação superior, foram tomadas, em particular, pela 
Secretaria de Educação Superior – Sesu, do MEC. 

Na década de 1990, a nova LDB, Lei No 9.394/96, con-
sagrou à educação profissional quatro artigos, do 39 ao 
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42, totalizando um capítulo, posteriormente regulamen-
tados pelo Decreto No 2208/97. Em 23 de julho de 2004, 
o Decreto No 5.154/04 revogou o precedente. Em se tra-
tando de legislação específica, foram publicados o Parecer 
CNE/CES No 436/2001, em 05 de abril de 2001, e o Parecer 
CNE/CP No 29, em 12 de dezembro de 2002. Esses ins-
trumentos legais tiveram importância fundamental não só 
na regulamentação como também no delineamento dos 
princípios e objetivos desses cursos. 

Os cursos superiores de tecnologia começaram a ser 
ministrados no IFCE em 1999, ainda sob a denominação 
de CEFETCE – Centro Federal de Educação Tecnológica 
do Ceará. Os primeiros cursos ofertados nesse nível de 
ensino foram os de Mecatrônica Industrial e Telemática. 
Nos anos seguintes, o CEFETCE expandiu sua oferta de 
cursos superiores, inclusive em suas Unidades de Ensino 
Descentralizadas (UnEDs). 

Em julho de 2001, a proposta de criação do curso – 
projeto de verticalização do curso de turismo, habilitação 
em Gestão em Empreendimentos Turísticos – apresenta 
a organização e desenvolvimento curricular do curso, 
define sua justificativa, finalidade e objetivos, assim como 
o perfil profissional de conclusão. 

O curso de Tecnologia em Gestão de Turismo tem 
como finalidade a formação de profissionais com habi-
litação e competência para ocupar postos de trabalho 
ou montar seu negócio. O objetivo maior é propiciar ao 
aluno o desenvolvimento de competências e habilidades 
para interpretar indicadores socioeconômico e cultural; 
coordenar eventos turísticos; conceber produtos e servi-
ços conforme as indicações de estudo de mercado; atuar 
como consultor de viagens e eventos de forma ética e 
empreendedora. Assim, o curso terá formado um profis-
sional de nível superior (graduado) com conhecimentos.
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O tecnólogo em Tecnologia em Gestão de Turismo 
poderá desempenhar suas atividades em agências de 
turismo, agências de transportes, empresas de recepti-
vos, empresas de eventos, hotéis, motéis, resorts, spas, 
locadoras de veículos, comércio turístico, centros de lazer, 
empresas restaurativas e gastronômicas, instituições de 
qualificação, empresas privadas e públicas de planeja-
mentos turísticos.

Método do Estudo

Adotou-se um estudo de caso de natureza quantiqua-
litativa que enfocou duas abordagens complementares, 
uma de caráter descritivo e outra de cunho explicativo. 
Triviños (1987) enfatiza a noção de que a pesquisa quali-
tativa pode se apoiar em dados quantitativos com o obje-
tivo de complementar informação. Na perspectiva quanti-
tativa, fez-se uso de recursos e técnicas estatísticas para 
processar os dados procedentes de um instrumento de 
pesquisa, no caso, um questionário. No enfoque qualita-
tivo, foram utilizadas, para subsidiar a pesquisa, a análise 
documental e a entrevista semiestruturada. 

A análise documental representa, no âmbito da pes-
quisa de cunho qualitativo, “uma fonte poderosa de onde 
podem ser retiradas evidências que fundamentem afir-
mações e declarações do pesquisador.” (LUDKE; ANDRE, 
1986, p.39). 

O processo investigativo envolveu egressos do Curso 
de Tecnologia em Gestão de Turismo do Instituto Federal 
de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE, con-
cluído no período de 2004.2 a 2008.2, três professores do 
curso objeto de estudo e quatro empregadores do seg-
mento do turismo. 
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Para obtenção dos dados referentes à população pes-
quisada (egressos), fez-se uso do questionário, durante a 
primeira fase do experimento. Dada a especificidade da 
pesquisa, empregou-se também como técnica de coleta 
de dados a entrevista semiestruturada com os emprega-
dores e professores, o que ocorreu no segundo e terceiro 
momentos da pesquisa.

Análise e Interpretação dos Resultados

Para orientar a leitura dos indicadores recolhidos no 
questionário aplicado aos egressos, foram estabelecidas 
três categorias que tratam dos seguintes aspectos: a) 
perfil dos egressos; b) formação acadêmica; e c) situação 
profissional. 

A) PERfIL 
Nesta categoria, investigaram-se as variáveis sexo, 

faixa etária, estado civil, número de dependentes, 
situação domiciliar atual e o responsável pela família. 
Constatou-se que os egressos do Curso de Tecnologia em 
Gestão de Turismo são, em sua maioria, do sexo femi-
nino (77,1%), sendo apenas 22,9% do sexo masculino. 
Os dados indicaram que 90% dos egressos se encontram 
na faixa etária entre 21 e 30 anos, evidenciando, assim, 
que o universo pesquisado é formado por jovens adultos. 
As demais faixas etárias apresentaram incidência muito 
baixa: 1,4%, até 20 anos; 5,7%, de 31 a 40 anos e 2,9, de 
41 a 50 anos. 

A variável estado civil revelou que os sujeitos da pes-
quisa são, em sua quase totalidade, solteiros (88,6%) e 
que não há egressos separados ou viúvos. Os casados 
ou unidos consensualmente somam 11,4% do universo 
pesquisado. Dentre os 70 egressos que responderam ao 
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questionário, 65 deles disseram que não possuem depen-
dentes, o que corresponde a 92,9% da amostra. Dois 
sujeitos informaram ter um dependente e um declarou ter 
três, o que corresponde, em termos percentuais, a 2,9% e 
1,4%, respectivamente.

Quanto à situação domiciliar atual, 74,3% dos res-
pondentes residem com os pais, apenas 2,9% moram em 
casa de parentes, 10% residem com cônjuge (esposa ou 
companheiro) e 12,9% assinalaram a opção “outra”, apre-
sentando as seguintes respostas: um egresso divide a casa 
com amigos, um mora com duas irmãs e sete moram sozi-
nhos. Indagados sobre quem era o chefe da família, ou 
seja, a pessoa que mais contribui com a renda, 70% indi-
caram seus pais; 15,7% marcaram a opção “você mesmo” 
e 5,7% disseram ser o cônjuge (esposo ou esposa) quem 
exerce essa função. No mais, 8,6% assinalaram a opção 
“Outro”, sem, contudo, especificar quem de fato mais cola-
bora com a renda familiar. Se fosse criada uma categoria 
abrangendo pais, parentes e irmãs, seria possível afirmar 
que 78,6% dos sujeitos ainda são dependentes em relação 
à variável em estudo.

B) fORMAÇÃO ACADÊMICA

Na categoria formação acadêmica, inserem-se as 
variáveis ano/semestre de conclusão do curso, forma-
ção/continuidade dos estudos (cursando pós-gradua-
ção), influência da formação acadêmica na obtenção do 
emprego. 

No que se refere à continuidade dos estudos, 52 
egressos (74,3%) não estão cursando pós-graduação. 
Somente 18 (25,7%) deles disseram estar cursando ou já 
ter cursado pós-graduação na sua área de formação. 

Em relação à variável influência da formação de tec-
nólogo (graduação) na obtenção do emprego, 40% dos 
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sujeitos pesquisados relataram que a formação facilitou a 
obtenção do emprego, enquanto 60% disseram que isso 
não ocorreu. Dentre os motivos apontados para a não-
-influência da formação na obtenção do emprego estão: 
“a formação não atende às expectativas do setor”, com 
35,7%; “a falta de uma política de divulgação dos cursos 
junto ao mercado de trabalho”, 5,7%; “os empregadores 
não valorizam a formação no momento da contratação”, 
com 24,3%, e “a existência de um número excessivo de 
profissionais na área”, 1,4%. Vale ressaltar que, nesta ques-
tão, o respondente teria, conforme o enunciado, mais de 
uma opção de resposta. 

Afora essas respostas, 32,9% indicaram a opção “Outro”. 
Os 23 egressos que assinalaram essa opção apresentaram 
as seguintes razões: não trabalhar na área de turismo, ter 
ou estar fazendo outra graduação, salário muito baixo, não 
influência da formação em turismo na obtenção de um 
emprego estável e falta de oportunidade.

C) SITUAÇÃO PROfISSIONAL

Nesta categoria, foram consideradas as seguintes 
variáveis: empregabilidade/situação ocupacional; traba-
lho na área de formação; data em que começou a traba-
lhar; vínculo empregatício; interferência da sazonalidade; 
razão de estar no mercado de trabalho informal; tempo 
no emprego; jornada de trabalho/número de horas; remu-
neração mensal em salários mínimos; local de trabalho; 
cargo ou função que desempenha. 

GRÁFICO 1 – Situação 
Profissional
FONTE: Barreto (2009)
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Sobre a empregabilidade/situação ocupacional, 72,9% 
dos egressos responderam que, no momento, estão empre-
gados, enquanto 27,1% se encontram sem nenhuma ocu-
pação. Importante é ressaltar que, dos que estão inseridos 
no mercado de trabalho, somente 28,6% estão atuando em 
sua área de formação, ao passo que 71,4% desempenham 
suas atividades em outras áreas.

 Ao opinarem sobre os motivos que os levaram a não 
trabalhar na área de turismo, 47,1% dos egressos alega-
ram o baixo salário; 10%, a falta de emprego como princi-
pal motivo; 17,1% resolveram mudar de área; 5,7% estão 
fazendo outro curso. Para 5,7%, a formação recebida não 
atende às necessidades do mercado e 14,3% assinala-
ram a opção “Outro”, cujas respostas foram agrupadas 
da seguinte forma: não trabalha na área de turismo; não 
possui afinidade/identificação com a área e tem outra for-
mação além do curso de turismo.

Quanto à data em que começou a trabalhar na área de 
formação, verificou-se que apenas 1,4% dos egressos ini-
ciou suas atividades laborais em 2004, ano de conclusão 
da primeira turma do curso. O mesmo percentual aparece 
recorrente nos anos de 2005 e 2006. No ano de 2007, 
11,4% dos pesquisados inseriram-se no mercado de tra-
balho; já em 2008, esse percentual alcançou 7,1% e, em 
2009, 4,2%. Excepcionalmente, um sujeito (1,4%) infor-
mou que começou a trabalhar na área em 2003, antes 
mesmo do término do curso. É possível que este egresso 
exerça suas atividades na condição de estagiário. No mais, 
observam-se, nos anos que se seguem, a ascensão e a 
queda, ou seja, certa instabilidade no comportamento 
dessa variável. 
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 GRÁFICO 2 – Vínculo Empregatício
 FONTE: Barreto (2009)

Em relação ao vínculo empregatício, 74,3% dos egres-
sos disseram pertencer ao regime formal (com carteira 
assinada) e 25,7%, informal (sem carteira de trabalho assi-
nada). Perguntou-se aos que tinham vínculo empregatício 
informal se o emprego dependia da sazonalidade. A quase 
totalidade dos egressos (81,4%) afirmou que sim, enquanto 
18,6% mencionaram que não.

No que se refere à faixa de tempo no emprego, 37,1% 
têm de 0 a 3 meses; 4,3%, de 3 a 6 meses; 21,4%, de 6 a 12 
meses; 11,4%, de 12 a 24 meses; 12,9%, de 24 a 36 meses; 
5,7%, de 36 a 60 meses e 7,1%, de 120 meses ou mais. 

Uma questão cujas respostas causaram estranheza, 
em razão da sua inconsistência, foi a que abordava sobre 
as horas semanais de trabalho. Como anteriormente 
exposto, os que trabalham na área abrangem o percen-
tual de 28,6%, porém, nesta questão, nem todos os que 
compõem esse índice responderam, ou seja, o percentual 
de respostas foi de 27,1%. As respostas apresentaram um 
intervalo de 4 a 48 horas de trabalho. A frequência, em 
média, foi de 1,4%, diluída entre 4, 9, 13, 20, 40, 44, 48 
horas de trabalho. Cinco sujeitos (7,1%) afirmaram traba-
lhar durante o período de seis horas e sete (10,0%) por 
um tempo de oito horas. Esses dados indicam, talvez, 
a forte sazonalidade do setor de turismo, uma de suas 
características. 
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GRÁFICO 3 – Faixa de salário
FONTE: Barreto (2009)

A respeito da remuneração mensal em salários míni-
mos, independentemente de trabalhar ou não nesse 
nicho, 70% dos egressos recebem de um até três salários 
mínimos; 25,7%, de três a cinco; 1,4 %, de cinco até oito 
salários e 2,9%, de oito até dez salários mínimos. 

Sobre o local em que trabalham atualmente, 34,3% 
dos egressos informaram que trabalham em empresa 
privada de turismo; 27,1%, em órgão governamental e 
apenas 1,4%, em ONG. Ao indicar a opção Outro, os egres-
sos especificaram os seguintes locais onde estão traba-
lhando atualmente: empresa privada; instituição financeira 
e instituição de ensino. Alguns não estão trabalhando em 
local fixo, como os autônomos, por exemplo, que somam 
10,1% do total dos que disseram estar trabalhando (72,9%) 
durante o período da realização da pesquisa. Os demais 
(não-autônomos) exercem as mais diversas funções, 
dentro e fora de sua formação específica. Além de funções 
tradicionais, como agente de viagens, de reservas, admi-
nistrativo ou consultoria de viagens e operações interna-
cionais, encontraram-se 11 (onze) egressos exercendo a 
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função do magistério, uma educadora de exposição de 
artes visuais e uma educadora musical.

Perspectiva dos Docentes

 •o Curso tem atendido às exPeCtativas do merCado de 
trabalho

Os docentes ressaltaram a importância da formação 
(curso), enfatizando que os tecnólogos são preparados 
para atuar tanto na gestão quanto na operacionalização 
das atividades características do turismo, diferencial que 
os destaca de outros profissionais da área. Entretanto, eles 
reconhecem que a interface (comunicação) do mercado 
de trabalho com a instituição acontece de forma muito 
tímida. Na concepção dos docentes, o MEC, como instân-
cia superior, tem o papel de divulgar melhor a função e 
finalidade desses cursos. 

 •quanto à absorção dos egressos no merCado de trabalho 
loCal (Fortaleza)

A realização de eventos no Brasil e no Ceará, como a 
Copa do Mundo e a Olimpíada, que acontecerão nos pró-
ximos anos e trarão perspectivas de geração de emprego 
e renda, demandará mão de obra qualificada, em espe-
cial, do segmento do turismo no município de Fortaleza. 
Portanto, há uma grande estimativa no tocante à absorção 
dos egressos no mercado de trabalho local, segundo os 
entrevistados. 

 •Com relação à baixa inCidênCia de egressos trabalhando 
na área

Os professores concordam, em sua maioria, que os 
baixos salários desestimulam os egressos a trabalhar na 
área de turismo, porém, consideram que essa não é uma 
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prerrogativa somente desse setor. Outras variáveis apon-
tadas foram a falta de valorização do profissional, a falta 
de “vocação” e o fato de ter feito ou estar fazendo outro 
curso paralelamente ao curso de Tecnologia em Gestão 
de Turismo. 

 •Com relação ao baixo índiCe de egressos Fazendo Pós-
-graduação na área de Formação

Para os docentes, o fato de ter de pagar pela pós-
-graduação, inviabiliza a continuidade dos estudos para 
a maioria dos alunos que não têm poder aquisitivo para 
pagar o curso. No entanto, essa situação (baixa procura) 
tende a se modificar num futuro próximo, haja vista o fato 
de que os cursos de pós-graduação lato sensu passarão 
a ser ofertados gratuitamente nas IESs públicas. Um dos 
docentes evidenciou que o mestrado seria uma outra 
opção viável, já que nas instituições públicas esse curso 
de pós-graduação é gratuito. 

Perspectiva dos Empregadores

 •Critérios de seleção Para Contratação de seus ProFissionais

Exige-se dos candidatos qualificação, compromisso, 
responsabilidade, profissionalismo, dinamismo e domínio 
de, pelo menos, um idioma estrangeiro. 

 • PrinCiPais diFiCuldades aPontadas Pelos emPregadores Para 
Contratação de emPregados

A falta de experiência, a incompatibilidade com o 
horário dos estudos dos estagiários, maior integração 
entre empresa e instituições de ensino e capacitação 
deficiente no ramo da hotelaria, em particular, foram os 
problemas apontados. 
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 •a Formação dos ProFissionais atende as suas exPeCtativas 
No que diz respeito à contratação de pessoas com 

nível superior, em particular, dos tecnólogos formados 
pelo IFCE, os empregadores reconhecem que o instituto 
forma profissionais aptos/capacitados para atender as 
necessidades do mercado.

 •o salário versus Formação ProFissional

Os salários pagos são condizentes com a formação 
profissional, conforme grande parte dos empregadores 
pesquisados. Na concepção deles, a política salarial da 
empresa é condizente com o desempenho de seu empre-
gado, ou seja, ele recebe um salário fixo mais comissões 
referentes às vendas que realiza.

Conclusão

A apresentação e análise dos resultados permitem 
formular as seguintes conclusões. 

Baixos salários, falta de oferta de emprego, a mudança 
de área de formação e formação que não atende às 
necessidades do setor são motivos que contribuem para 
os egressos não estarem trabalhando no setor de turismo. 
Afora essas questões, motivos outros, como a não-afini-
dade com a área e o fato de já ter uma outra formação 
alheia à área de turismo, contribuem, ainda, para o baixo 
índice de atuação. 

A falta de experiência e de qualificação dos profissionais 
empregados no momento da contratação, notadamente 
para o exercício de atividades que não requerem alto nível 
de formação, constitui o que de mais significativo se apre-
sentou nesta pesquisa. Vale salientar, no entanto, que a falta 
de experiência não é condição determinante em muitas 
situações para a contratação do empregado, conforme se 
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pode constatar. Outros critérios mais diretamente relacio-
nados ao exercício da função são priorizados, também, no 
momento de contratar profissionais qualificados.

Os egressos, em sua maioria, não estão trabalhando 
no segmento do turismo, mas, sob a perspectiva da situ-
ação ocupacional/empregabilidade, estão empregados, 
podendo-se deduzir que a formação abrangente e consis-
tente permite o desempenho profissional em outras áreas. 

Há opiniões divergentes entre egressos e professores, 
ambos, porém, buscam defender a qualidade do curso, a 
necessidade de maior valorização do profissional formado 
em nível superior pelo mercado de turismo e maior divul-
gação dos cursos ofertados pelo IFCE nesta área. Já entre 
egressos e empregadores, a grande divergência refere-se 
a salário, como era de se esperar, visto que são segmen-
tos com percepções e interesses bastante diferentes. 

Os egressos encontram dificuldades de ingresso e per-
manência no mercado de trabalho e, consequentemente, 
migram para outras áreas profissionais, em decorrência 
dos motivos já mencionados e pelo fato de se sentirem 
inseguros ou decepcionados com a realidade do mercado 
de trabalho, sentimentos, talvez, causados pela inexperi-
ência e/ou pela falta de domínio teórico do assunto.

A dificuldade de ingresso e permanência no mer-
cado de trabalho não está relacionada à deficiência na 
formação, que atende aos supostos requisitos da orga-
nização do trabalho flexível, podendo-se concluir que, se 
os empregadores não contratam os profissionais de nível 
superior, em particular os egressos do curso de Tecnologia 
em Gestão de Turismo do IFCE, é simplesmente pela falta 
de propagação, de comunicação, de uma interface mais 
efetiva entre as empresas do trade turístico e a instituição 
formadora, visto que ficou confirmado nas entrevistas o 
bom conceito do ensino ministrado pelo IFCE.
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Finalmente, para se alcançar um bom nível de efe-
tividade social da política educacional, especificamente 
na modalidade de educação profissional de nível tecnoló-
gico, com relação à inserção e permanência dos egressos 
do curso de Tecnologia em Gestão de Turismo no mer-
cado de trabalho, necessita-se de ações mais combativas, 
eficientes e eficazes, pois a simples existência no papel 
não basta para que se torne realidade e dê os resultados 
esperados. É preciso engajamento e vontade por parte 
dos responsáveis por executar essa política e, sobretudo, 
compromisso com a qualidade da educação e do profis-
sional, para que o mercado, esse ente subjetivo, mas de 
grande força concreta, consiga enxergar e valorizar o pro-
fissional qualificado e sentir que dele não pode prescindir.
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