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RESUMO 

Esta pesquisa se propôs a evidenciar e discutir os aspectos da gestão democrática 

participativa existentes em uma instituição de ensino superior pública no estado de 

Mato Grosso, Brasil. Considera-se para tal ação que a gestão democrática é um 

princípio constitucional do ensino público e deve ser realizada com a participação da 

comunidade por meio de seus colegiados deliberativos. Nessa perspectiva, esta 

pesquisa tem como objetivo principal identificar se as práticas e os aspectos da 

gestão são democráticos e participativos na ocasião da formulação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Trata-se de um estudo descritivo, de 

abordagem qualitativa, com delineamento de estudo de caso. A coleta de dados foi 

realizada por meio de pesquisa documental e entrevista semiestruturada. Realizou-

se a análise dos dados pela técnica de análise de conteúdo de Bardin. Os resultados 

decorrentes da análise documental demonstraram que as falas ocorridas no 

Conselho Universitário incluem políticas voltadas à preservação da autonomia 

universitária e desenvolvimento institucional, além de discursos de empoderamento 

de conselheiros e gestores universitários quanto à prática de uma gestão 

democrática participativa na instituição.  A entrevista semiestrutura aponta traços de 

dois modelos de gestão democrática, o participativo e o representativo, que sugerem 

uma complementariedade entre si. Também foi possível detectar que para a 

elaboração do PDI é necessário que a comunidade acadêmica reconheça a 

importância do planejamento institucional e da participação e envolvimento na vida 

universitária. Conclui-se que a forma de gestão adotada pela instituição na 

elaboração do PDI traz aspectos de uma administração pública gerencial e gestão 

democrática participativa, que tentam romper com as amarras do modelo de 

administração burocrática com práticas como a transparência pública nos atos de 

gestão, oportunização de espaços de participação, descentralização administrativa e 

fortalecimento da democracia local. 

 

Palavras-chave: Gestão Democrática Participativa. Autonomia Universitária. Plano 

de Desenvolvimento Institucional - PDI. Desenvolvimento Regional. 

  



 

ABSTRACT 

 
MANAGEMENT AND THE PROCESS OF PREPARING THE INSTITUTIONAL 

DEVELOPMENT PLAN - PDI: case of a university in the state of Mato Grosso 

 

This research aimed to highlight and discuss the aspects of participatory democratic 

management in a public higher education institution in the state of Mato Grosso, 

Brazil. It is considered for such action that democratic management is a constitutional 

principle of public education and should be carried out with the participation of the 

community through its deliberative collegiate. In this perspective, this research has as 

main objective to identify if the practices and the aspects of the management are 

democratic and participative in the occasion of the formulation of the Plan of 

Institutional Development (PDI). This is a descriptive study, with a qualitative 

approach, with a case study design. Data collection was done through documentary 

research and semi-structured interviews. The data analysis was performed using the 

Bardin content analysis technique. The results of the documentary analysis showed 

that the speeches at the University Council included policies aimed at preserving 

university autonomy and institutional development, as well as discourses on the 

empowerment of university advisors and managers regarding the practice of 

participatory democratic management in the institution. The semistructure interview 

points out traces of two models of democratic management, participatory and 

representative, which suggest a complementarity between them. It was also possible 

to detect that for the development of the PDI it is necessary for the academic 

community to recognize the importance of institutional planning and participation and 

involvement in university life. It is concluded that the form of management adopted by 

the institution in the elaboration of the PDI brings aspects of a managerial public 

administration and participative democratic management, that try to break with the 

ties of the bureaucratic administration model with practices such as public 

transparency in the acts of management, of spaces of participation, administrative 

decentralization and strengthening of local democracy. 

 

Keywords: Participatory Democratic Management. University Autonomy. Institutional 

Development Plan - PDI. Regional development.  
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1 INTRODUÇÃO 

É crescente no Brasil a proposição de políticas democráticas que fortaleçam 

os mecanismos de controle social nas ações de formulação e implementação de 

decisões em instituições públicas (BRESSER-PEREIRA, 1998; FURTADO, 2006; 

MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Essa abertura de comunicação entre a sociedade civil e o poder público 

passou a estabelecer um instrumento de gestão pública (LUBAMBO, 2002; 

LUBAMBO, COUTINHO, 2004) e proporcionar a hipótese de criação de um novo 

modelo de Administração Pública, um modelo que envolva a democracia e a 

participação da sociedade (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

Para compreender o modelo de gestão democrática participativa investigou-

se entre os vários tipos de instituições públicas uma instituição que proporcionasse 

indícios desses aspectos. Encontraram-se instituições de ensino superior que, 

conforme a Constituição Federal da República, devem seguir princípios de gestão 

democrática (BRASIL, 1988) e assegurar a existência de órgãos colegiados 

deliberativos com a participação dos segmentos das comunidades interna e externa 

(BRASIL, 1996). 

Não é simples, no entanto, alterar uma estrutura organizacional que foi 

iniciada em meados de 1960 e que é oriunda de várias disputas e debates que 

pretendiam criar uma instituição símbolo de eficiência e produtividade adequadas à 

ideologia de uma política desenvolvimentista (BOSCHETTI, 2007) e ligada a ideais 

neoliberais.  

Para a política desenvolvimentista e os ideais neoliberais a democratização 

no ensino superior vincularia a necessidade da realização de uma reforma 

administrativa ao sistema e esse momento seria adequado para introduzir 

mecanismos que regulassem a eficiência, a produtividade, a eficácia e a qualidade 

dos serviços educacionais (GENTILI, 1996). 

Criou-se naquele momento, a partir dos ideais neoliberais, uma estrutura 

administrativa de gestão colegiada que, diferente das demais entidades públicas, 

concretizou-se após vários estudos realizados pelo norte-americano Rudolf Atcon 

em 1965 (Plano Atcon) e pelos membros da Comissão Meira Mattos, também em 
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1965, que proporcionaram subsídios para a aprovação da Lei nº 5.540, de 1968, 

conhecida como a Lei de Diretrizes e Base do Ensino Superior.  

Alguns anos mais tarde, com a publicação da Constituição Federal da 

República (1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), 

originou-se um conjunto de dispositivos educacionais que mudaram esse formato, 

recebendo destaque a gratuidade no ensino público em todos os níveis, a gestão 

democrática da escola pública, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão na educação universitária e a autonomia das universidades (DOURADO, 

2002). 

Ainda nos anos de 1990, as instituições de ensino superior receberam novas 

proposições de políticas pelo Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional (FMI) 

que buscavam realocar os custos de acordo com os benefícios, enfatizar as 

avaliações e a eficiência educacional, induzir as instituições educacionais à 

concorrência, minimizar seu papel, favorecer o predomínio das regras do mercado e 

redirecionar os mecanismos e formas de gestão, suas políticas e, particularmente, 

alinhar as políticas educacionais aos organismos multilaterais (DOURADO, 2002; 

PEREIRA, 1999). 

A partir da reforma do Estado (PDRAE-1995) houve os primeiros passos para 

os ajustes neoliberais que tinham como objetivo o esvaziamento do polo social-

público e o fortalecimento do polo privado-mercantil na educação superior, mas foi 

somente em 2001 que houve a entrada do setor financeiro na educação superior do 

Brasil, iniciada com a associação da Kroton, então Pitágoras, ao grupo Apollo 

Internacional. 

A abertura do capital das empresas ao mercado de ações possibilitou que os 

grupos financeiros pudessem comprar outras instituições menores e formar grandes 

grupos empresariais com altos investimentos em gestão e governança, fenômeno 

que ficou conhecido como processo de massificação do ensino superior 

(SGUISSARDI, 2015). 

Diante desse cenário de lutas, reformas, imposições jurídicas e orientações 

de órgãos internacionais, acredita-se que a prática de gestão das universidades 

públicas brasileiras distancia-se dos órgãos tradicionais da Administração Pública, 

pois suas decisões devem ser fundamentadas em aspectos participativos e práticas 
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democráticas, composta por órgãos colegiados com membros eleitos pela 

comunidade, procurando atender às demandas da sociedade e proporcionando o 

desenvolvimento regional. 

Assim, buscou-se neste estudo responder à seguinte situação problema: o 

modelo de gestão de uma universidade pública no estado de Mato Grosso favorece 

a participação e a prática democrática na formulação do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI)?  

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Identificar aspectos e práticas nas ações de gestão de uma Universidade Pública 

no Estado de Mato Grosso que contribuam com a efetiva participação e aplicação de 

práticas democráticas na formulação do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI).  

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Relatar o processo histórico de constituição e a trajetória de expansão de uma 

universidade estabelecida no estado de Mato Grosso. 

 Apresentar a organização funcional da universidade objeto de estudo. 

 Identificar, em atas das sessões do Conselho Universitário, as discussões 

acerca das políticas de desenvolvimento institucional. 

 Descrever as percepções dos gestores universitários quanto às ações de 

gestão na formulação do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 Relacionar as percepções dos gestores universitários ao modelo de gestão 

identificado na Universidade. 

 

1.2 Delimitação do estudo 

Neste trabalho não serão explorados os conceitos referentes ao momentum 

decisório de participação dos trabalhadores nas organizações que envolvem o grau 
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de participação e suas relações de poder, tais como: autogerenciamento, 

administração participativa ou gestão participativa, envolvimento de trabalhadores, 

autogestão e cogestão (BORDENAVE, 1983; MENDONÇA, 1986).  

Adota-se, no entanto, o conceito de participação de Bordenave (1983, pp. 29-

30), que a descreve como um processo de potencial "crescimento da consciência 

crítica, da capacidade de tomar decisões e de adquirir poder" e suas explicações 

sobre a democracia participativa, que segundo o autor, ―promove a subida da 

população a níveis cada vez mais elevados de participação decisória, acabando com 

a divisão de funções entre os que planejam e decidem lá em cima e os que 

executam e sofrem as consequências das decisões cá embaixo" (BORDENAVE, 

1983, p. 34). 

A presente pesquisa não tem a pretensão de identificar todos os modelos de 

gestão adotados pelas universidades públicas atuantes no Brasil ou esgotar a 

discussão referente à gestão das universidades públicas brasileiras. O foco é mais 

limitado e modesto: busca-se identificar os aspectos de gestão adotados em uma 

universidade pública no estado de Mato Grosso.  

Dessa forma, a delimitação do estudo abrange todas as unidades 

educacionais da instituição em questão, em operação e funcionamento até 

dezembro de 2016. O total dessas unidades corresponde a 13 campi. Cada campus 

está localizado em uma cidade diferente do estado. A sede administrativa está 

implantada na cidade de Cáceres, onde também se localiza o campus universitário 

com maior número de cursos de graduação e pós-graduação em funcionamento. 

Nesta investigação analisam-se as percepções de servidores dos segmentos 

docente e técnico administrativo, denominados aqui como gestores universitários. A 

pesquisa também não tem como objetivo avaliar ou julgar os seus gestores ou os de 

outro mandato eleitoral, mas sim de reconhecer os aspectos e as ações de gestão 

que vigoram no momento da pesquisa.  

 

1.3 Relevância do estudo 

O Brasil há pouco menos de três décadas é um Estado democrático de 

direito, o que demonstra que muitos aspectos de uma democracia sólida ainda estão 
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em fase de amadurecimento. Ao tratar do tema democracia volta-se a atenção ao 

estudo de instituições públicas que utilizam os aspectos democráticos em seus 

mecanismos de gestão.  

Nessa linha de pensamento encontram-se as instituições de ensino que têm 

como princípio constitucional a obrigatoriedade em efetivar uma ―gestão democrática 

do ensino público‖ (BRASIL, 1988).  

Verificou-se, no exame da literatura especializada sobre a temática, que 

pouca atenção é dispensada à importância da gestão democrática no ensino público 

e como no Brasil diversos níveis de educação focam-se na educação de nível 

superior, em especial nas instituições classificadas como universidades, que 

também necessitam basilar sua gestão em aspectos democráticos.  

Garantir aspectos democráticos em instituições, que conforme Lima (2010) 

buscam a produção de um conhecimento livre e não se subordinam aos interesses 

do Estado, não é uma tarefa simples, principalmente quando a oferta de cursos e os 

investimentos realizados devem contemplar o desenvolvimento regional. 

As instituições universitárias necessitam lidar com seus próprios anseios e 

angústias, realizar uma gestão democrática e ainda contemplar o desenvolvimento 

regional com a formulação de um plano de desenvolvimento institucional que 

contemple todas essas ações. 

Dessa forma, torna-se relevante estudar os aspectos e as práticas de gestão 

das universidades públicas para compreender a inter-relação dos mecanismos de 

gestão com a construção de planejamento estratégico, de maneira que resulte no 

atendimento das demandas da sociedade e no desenvolvimento regional.  

 

1.4 Organização da pesquisa 

Esta pesquisa está dividida em cinco seções. A primeira seção demonstra os 

objetivos da pesquisa, o problema que foi investigado, a delimitação e a relevância 

do trabalho, abordando o porquê de pesquisar a gestão de instituições públicas de 

ensino superior, e a sua organização. 
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Na segunda seção apresenta-se a revisão teórica da literatura que tem 

tópicos relacionados aos conceitos de Estado, Governo e Administração Pública, os 

modelos de Administração Pública vigentes no Brasil, como estão os percursos e 

percalços da universidade pública, assim como seus mecanismos de gestão, dando 

ênfase especial à obrigatoriedade do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

às formas de representação na política universitária e aos espaços de participação 

formais e informais que a universidade dispõe. No quarto tópico dessa seção 

apresentam-se breves conceitos de governabilidade e governança, que auxiliam no 

entendimento da legitimidade política dos gestores universitários. 

Os métodos utilizados, englobando o tipo, abordagem, delineamento, área de 

realização da pesquisa, a população e amostra, instrumentos, plano de coleta e 

análise de dados estão descritos na terceira seção. 

Na quarta seção apresentam-se os resultados e a discussão, com a análise 

das atas dos colegiados superiores e a análise das entrevistas com os gestores 

universitários. A quinta seção, considerações finais, encerra esta pesquisa. 

Seguem as referências utilizadas para a elaboração desta dissertação e os 

apêndices A, B e C, que demonstram, respectivamente, o roteiro das entrevistas 

realizadas, os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido Institucional e 

Individual. Por fim inclui-se o anexo 1, que proporciona a visualização do parecer 

consubstanciado do Comitê de Ética de Pesquisa (CEP). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

A revisão de literatura contempla cinco subseções que auxiliam na 

compreensão dos objetivos desta pesquisa. A primeira aborda a relação entre 

Estado, Governo e Administração Pública e os modelos de Administração Pública no 

Brasil. 

Na segunda subseção relaciona-se a Administração Pública à educação 

superior no Brasil, demonstrando os percursos e percalços vivenciados pela 

universidade brasileira e seus mecanismos de gestão.  

Na terceira subseção descreve-se a forma de Gestão Democrática nas 

universidades e a articulação entre os modelos de Democracia Participativa e 

Democracia Representativa.  

A quarta subseção expõe o mecanismo de planejamento estratégico 

denominado Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), a demonstração das 

formas de representação política e os espaços de participação das instituições 

universitárias. 

Na quinta e última subseção há uma breve reflexão acerca dos conceitos e as 

tipologias de governabilidade e a governança e sua relação de legitimação dos 

gestores públicos nas questões de Estado e do aparelho administrativo. 

 

2.1 Características da Administração Pública 

 

2.1.1 Estado, Governo e Administração Pública 

Antes de iniciar a explanação das características da Administração Pública 

deve-se esclarecer outros dois conceitos: Estado e Governo. 

Por Estado entende-se uma instituição que organiza a vontade de um povo, 

politicamente constituído no que diz respeito a seus interesses coletivos. É essencial 

para regulamentar as relações sociais entre a população e o Governo (SOUZA, 

2009).  

Bresser-Pereira (2017) complementa essa ideia explicando que o Estado é o 

instrumento de ação coletiva da sociedade na busca de seus objetivos. Para 

Bresser-Pereira, (2017, p. 164), o cidadão espera do Estado que ele lhe ―garanta 

seus direitos de cidadania ou, em outras palavras, que lhe dê segurança ou o 
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proteja: contra o inimigo externo, contra a desordem interna, contra a violência do 

próprio Estado‖. 

Com os breves conceitos de Estado, faz-se necessário definir outro termo que 

é frequentemente confundido como o mesmo conceito: o Governo. ―O governo é o 

representante do Estado nas suas relações com a sociedade; ele não é o Estado, 

mas apenas o seu elemento condutor‖ (CORBARI; MACEDO, 2011, p.12). 

O governo é a instância política responsável por ações que implementam as 

políticas públicas por meio da Administração Pública1 (SOUZA, 2009). Para Corbari 

e Macedo (2011, p. 12), o governo é uma ―atividade política e discricionária na 

condução do Estado, enquanto que a Administração Pública se constitui no 

instrumento de que dispõe o Estado para pôr em prática as políticas de Governo‖. 

Embora não haja consenso entre os autores, pode-se perceber que a 

Administração Pública é o elo entre o Estado e a sociedade e tem por objetivo a 

realização dos serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas 

(CORBARI; MACEDO, 2011, p.12).  

Assim, pode-se dizer que a Administração Pública atua como uma 

organização e uma gerência de homens e materiais necessária para execução dos 

propósitos de um Governo (SOUZA, 2009).  

Na Figura 1 é possível visualizar a relação entre Estado, Governo e 

Administração Pública. 

Diante dos esclarecimentos nota-se que o Governo, como uma instância 

política responsável por ações, construiu várias maneiras de executar as políticas 

públicas à sociedade. Essa variedade de formas de execução das ações 

governamentais deu início a vários modelos de Administração Pública.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Essa expressão pode ser usada em dois sentidos: em letra maiúscula, expressa a estrutura 
organizacional do Estado; em letra minúscula identifica a atividade administrativa no desempenho dos 
serviços públicos.  
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Figura 1 - Representação Gráfica da relação entre Estado, Governo e Aparelho Administrativo do 
Estado 

 
Fonte: Souza (2009). 

 

Entre os modelos existentes e utilizados no Brasil concentram-se dois que 

são observados no contexto atual: a Administração Pública burocrática e a 

Administração Pública gerencial. 

 

2.1.2 Modelos de Administração Pública no Brasil 

A sociedade política e a Administração Pública são frequentemente marcadas 

por conflitos e interesses (RAWLS, 1993 apud SOUZA, 2009) e desde o final do 

século XIX há preocupação para que exista uma separação entre a política e a 

Administração, procurando combater interesses próprios dos governantes em utilizar 

o Estado em benefício próprio (SOUZA, 2009). 

Sob o ponto de vista histórico o Brasil suportou vários governos que tiravam 

proveito do Estado em benefício próprio, levando a Administração Pública a 

conhecer diversas práticas lesivas, como o favoritismo e o clientelismo (SOUZA, 

2009). O modelo de gestão denominado patrimonialista era semelhante a um 

universo com amigos e inimigos, onde existem privilégios e castigos de acordo com 

regra do governante (SOUZA, 2009). 
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O patrimonialismo é reconhecido no Brasil desde o período Imperial (1822-

1889) até a Primeira República (1889-1930). Nesse modelo não havia uma 

separação clara entre o patrimônio público e privado. Havia práticas que favoreciam 

a contratação de parentes para atuar na Administração Pública e era comum a 

prática eleitoreira de privilegiar uma parcela da população em troca de votos.  

Faoro (2001) expõe que o Estado e a Administração Pública brasileira têm 

origem no modelo patrimonialista, em que a coisa pública representa uma extensão 

da casa do soberano. Essa confusão entre o público e o privado é a principal 

característica desse modelo, que se inicia ainda no período colonial do Brasil.  

O combate ao modelo patrimonialista brasileiro iniciou com a chegada ao 

poder do presidente Getúlio Vargas e a ascensão do Estado Novo, durante a 

Segunda República (1930-1945). 

A partir disto verificou-se que não era mais possível seguir um modelo de 

gestão de ‗confusão‘ e o governo voltou suas expectativas à implementação do 

primeiro modelo estruturado de Administração Pública no Brasil, que até então era 

discutido na Europa por Max Weber e tinha como ênfase o conceito de racionalidade 

(SOUZA, 2009).  

As ideias de Weber contribuem para a criação do modelo de gestão 

burocrática, com tarefas orientadas por normas escritas, regras e técnicas utilizadas 

para desempenho de cargos e funções, realização de seleção de pessoal por mérito 

e a adoção de uma separação clara entre a propriedade privada e a coisa pública.  

O modelo de Administração Pública burocrática tem fundamento no princípio 

de não haver apenas uma distinção clara entre os patrimônios do Estado e dos 

gestores, mas também uma separação entre o que é de responsabilidade dos 

políticos e o que é de responsabilidade dos administradores públicos (BRESSER-

PEREIRA, 1998). 

O modelo de gestão burocrático surge em meio à desorganização do Estado 

em relação à prestação de serviços à sociedade e ausência de um projeto de 

desenvolvimento para o país aliadas à corrupção e ao nepotismo (PALUDO, 2012). 

No Brasil esse modelo se inicia com fortes características de autoritarismo, 

enfatizando a reforma dos mecanismos de controle.  
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Bresser-Pereira (2002) esclarece que a adoção no Brasil de um modelo de 

gestão pública burocrática tem pouco a ver com burocracia clássica weberiana. Para 

o autor, o modelo burocrático weberiano deveria ser muito mais empreendedor, mais 

técnico, mais flexível e mais ajustado às demandas do Estado.  

À medida que o modelo de administração burocrática se consolidou no Brasil 

suas práticas demostraram que o modelo continha falhas. Um dos exemplos 

marcantes é de servidores que desconfiavam de tudo e não tomavam decisões, 

preferindo aplicar leis, regulações e rotinas severas (BRESSER-PEREIRA, 1998), 

deixando a administração burocrática ser mais conhecida por suas disfunções do 

que por seus avanços em relação ao uso dos bens públicos.  

Quando o presidente Vargas foi deposto, em 1945, houve várias tentativas de 

reformas para desburocratização da Administração Pública brasileira, como em 1956 

com a Comissão de Simplificação Burocrática (COSB), em 1967 com as alterações 

de descentralização da Administração Pública promovidas pelo Decreto Lei nº 200, e 

em 1979 com o Programa Nacional de Desburocratização elaborado pelo então 

ministro extraordinário de desburocratização Hélio Beltrão.  

Apesar das diversas tentativas de desburocratizar a gestão pública brasileira, 

o modelo burocrático ganhou força em 1988 com a consolidação da Constituição 

Federal da República, que tornou a Administração Pública mais hierárquica, mais 

rígida e mais centralizada.  

Mesmo o modelo de Administração burocrática aplicado no Brasil não sendo 

o idealizado por Weber é possível identificar vantagens e desvantagens ou 

disfunções da burocracia, conforme mostra o Quadro 1.  

 
Quadro 1 - Vantagens e desvantagens/disfunções da burocracia 

Principais Vantagens Principais desvantagens/disfunções 

Caráter Racional Apego exagerado às regras e ao regulamento interno 

Meritocracia Formalismo exagerado e excesso de papelório 

Impessoalidade em relação aos fins Resistência a mudanças 

Profissionalismo dos servidores Rigidez e falta de flexibilidade 

Capacitação do quadro técnico Desconsideração do cidadão (insulamento) 

Fonte: adaptado de Paludo (2012). 
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Alguns anos mais tarde, em meados de 1990, com esperança de atender às 

expectativas da sociedade, iniciam-se no Brasil as discussões referentes a um 

modelo de uma nova gestão pública ou administração gerencial, que deveria surgir 

frente à expansão econômica e social do Estado, ao desenvolvimento tecnológico e 

à globalização da economia mundial.  

Esse modelo implicava que os servidores fossem inteligentes, entendessem 

dos problemas, tivessem ideias próprias, soubessem solucionar os problemas e 

possuíssem uma relativa liberdade para atuar (BEHN, 1998).  

Assim, em 1995 com a implantação do Plano Diretor de Reforma do Aparelho 

do Estado (PDRAE) foi possível realizar emendas na Constituição Federal de 1988 e 

efetivamente inaugurar o modelo de Administração Pública gerencial. Esse modelo 

surgiu em meio à crise do modelo burocrático e propôs uma nova forma de 

organização da Administração Pública. 

A ideia da nova gestão pública, conforme Bresser-Pereira (1998), foi 

promover a transição de uma administração pública burocrática, lenta e ineficiente, 

para um novo modelo de gestão que pudesse ser descentralizado, eficiente e 

voltado para o atendimento aos cidadãos.  

Esse novo modelo foi criado como resposta à necessidade de redução de 

custos e aumento da qualidade nos serviços prestados ao cidadão, que tomando 

como base o modelo de gestão burocrático incluiu mecanismos de controle 

concentrados nos resultados e não mais nos processos que são necessários para 

cumprimento das atividades.  

Entre os diversos aspectos de mudança proposto no modelo de administração 

gerencial, Abrucio (1997) explica que houve um modelo que foi construído para se 

adequar ao serviço público. Esse modelo apresenta características como: escolha 

coletiva na política, necessidade de recursos públicos, transparência da ação 

pública, equidade dos recursos públicos, busca da justiça e ação coletiva como meio 

político. 

Bresser-Pereira (2006) entende que a reforma deveria ir de encontro aos 

estados modernos e contar com quatro setores: núcleo estratégico, atividades 

exclusivas, serviços não-exclusivos e produção de bens e serviços para o mercado. 
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De acordo com o autor, as universidades deveriam estar no núcleo de 

serviços não-exclusivos do Estado, ou seja, uma universidade deve ser pública no 

sentido de ir de encontro ao interesse público, não visando o lucro, e ser não-estatal, 

por que não deve fazer parte do aparelho do Estado.  

O exemplo que o autor mostra são as universidades dos Estados Unidos, 

organizações públicas não-estatais que até podem ser consideradas privadas ou 

controladas pelo Estado, mas não visam ao lucro e não empregam servidores 

públicos.  

O modelo de Administração Pública gerencial está vigente há mais de 20 

anos e ainda encontra resistência em sua implantação, pois há indícios que modelo 

de Administração Pública burocrático nunca foi totalmente superado. 

Paludo (2012) realiza uma breve comparação das características da 

Administração Pública burocrática e gerencial, como se pode verificar no Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Características dos modelos burocrático e gerencial 

Item Modelo Burocrático Modelo Gerencial 

Foco Autorreferida (processos e 
tarefas) Usuário-cidadão 

Ênfase Meios – Estrutura 
Organizacional Fins – Resultados 

Principais Ideias 

Formalismo e Padronização Mais autonomia para gerentes e 
servidores 

Centralização política e 
administrativa 

Descentralização política e 
administrativa. 

Estrutura 
Organizacional Estrutura hierárquica rígida Estrutura hierárquica flexível – com 

redução de níveis – e em redes 

Controle / 
Monitoramento 

Controle a priori dos 
processos Controle a posteriori dos resultados 

Comunicação Instrumental Participativo 

Planejamento 
Estratégico Centralizado Democrático 

Fonte: adaptado de Paludo (2012). 
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A partir da gestão do governo de Lula da Silva, em 2002, uma nova 

perspectiva para a gestão da Administração Pública brasileira era esperada, em que 

a participação social fosse efetivamente colocada em prática.  

Martins, Ferreira e Sauerbronn (2014) explicam que uma das poucas 

propostas para as demandas atuais é o modelo de gestão pública societal, proposta 

por Paes de Paula (2005), que prioriza a participação do cidadão e busca a criação 

de políticas públicas que reflitam mais as necessidades da sociedade. 

Para Paes de Paula (2005), é possível existir avanços com uma gestão 

pública social que tente substituir a gestão tecnoburocrática por um gerenciamento 

mais participativo, no qual o processo decisório inclui os sujeitos sociais e a adoção 

de práticas democráticas deliberativas.  

A ideia de uma gestão social não é recente. Tenório (1998) já defendia o 

desenvolvimento de uma gestão social não pautada por mecanismos de mercado e 

teorias tradicionais, mas, ao contrário, com uma base de envolvimento da sociedade 

no espaço público.  

A gestão pública de caráter democrático também é defendida por Frey (2007), 

que sustenta que o modelo gerencial isola e protege o gestor público das pressões 

da sociedade enquanto um modelo democrático-participativo articulará a cooperação 

com diversos atores políticos e sociais, estimulando a organização da sociedade civil 

a promover a reestruturação dos mecanismos de decisão. 

Na opinião de Abrucio (2007), para criar uma gestão democrática, e não 

meramente tecnocrática, é preciso criar entidades sociais independentes que 

aumentem e disseminem o conhecimento quanto as ações e impactos dos 

programas governamentais. Nesse contexto, o autor defende que o papel dos 

acadêmicos, intelectuais e da universidade é fundamental. 

Matias-Pereira (2010) contribui com a discussão demonstrando que existe um 

novo modelo de gestão pública no Brasil, o modelo democrático-participativo que 

busca estimular a organização da sociedade civil e proporcionar maior envolvimento 

da população no controle social.  

Para o autor, esse modelo irá se preocupar com o aumento do controle social, 

a democratização das relações Estado-sociedade e a maior participação da 
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sociedade na gestão pública, promovendo a accountability por meio do envolvimento 

dos cidadãos.  

 

2.2 Administração Pública na Universidade Pública brasileira 

A ideia de uma breve contextualização histórica sobre o ensino superior no 

Brasil se faz necessária para o entendimento da atual situação das instituições de 

ensino superior (IES). 

 

2.2.1 Percursos e percalços da Universidade 

Conforme Oliven (2002), as origens da educação superior no Brasil divergem 

do contexto latino-americano, pois o Brasil só iniciou a criação de instituições de 

ensino superior quase três séculos mais tarde que seus vizinhos, colônias 

espanholas. Segundo Leite e Morosini (1992), as primeiras escolas isoladas, mas 

com certo grau de organização, surgiram em 1808. 

Outra diferença do Brasil em relação aos países sul-americanos é que o 

ensino formal do país ficou a cargo dos jesuítas, que formavam as crianças para 

poderem frequentar a Universidade de Coimbra, em Portugal, que tinha como 

missão desenvolver uma cultura unificada ao império português, avessa a 

questionamentos da fé católica predominante na época (OLIVEN, 2002). 

Fávero (2006, p. 22) complementa o caminho histórico, afirmando que: 

Na história da educação superior brasileira, a Universidade do Rio de 
Janeiro é a primeira instituição universitária criada legalmente pelo 
Governo Federal. Não obstante todos os problemas e incongruências 
existentes em torno de sua criação, um aspecto não poderá ser 
subestimado: sua instituição teve o mérito de reavivar e intensificar o 
debate em torno do problema universitário no país.  

 

A Universidade do Rio de Janeiro conservou o caráter elitista do ensino e se 

manteve alheia às necessidades da maior parte da população brasileira, além de 

não incentivar o desenvolvimento da ciência e da tecnologia (OLIVEN, 1989 apud 

LIMA, 2010). 

Com vários interesses ideológicos entre políticos e líderes religiosos, outro 

ponto marcante na história do ensino superior do Brasil foi a criação da Universidade 
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do Distrito Federal – UDF, em 1935, por Anísio Teixeira. Essa Universidade teria 

como um dos principais objetivos alavancar as pesquisas científicas e produzir 

profissionais que formassem um quadro de intelectuais para o país.  

De acordo Teixeira (1998 apud SGUISSARDI, 2008, p. 25), o discurso 

inaugural da UDF já demonstrava uma nova ideia para o ensino superior no Brasil: 

A função da Universidade é uma função única e exclusiva, não se 
trata somente de difundir conhecimentos, o livro também os difunde. 
Não se trata, somente, de conservar a experiência humana, o livro 
também a conserva. Não se trata, somente, de preparar práticos ou 
profissionais, de ofícios e artes, a aprendizagem direta os prepara 
ou, em último caso, escolas mais singelas do que universidades. 
Trata-se de manter uma atmosfera de saber para se preparar o 
homem que o serve e o desenvolve. Trata-se de conservar o saber 
vivo e não morto, nos livros ou nos empirismos das práticas não 
intelectualizadas. Trata-se de formular intelectualmente a experiência 
humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e 
progressiva. 

 

A UDF teve curta existência devido ao posicionamento liberal de Anísio 

Teixeira, o que contrariava o Governo Federal (FÁVERO, 2006). Um ano antes da 

criação da UDF, em 1934, o Estado de São Paulo havia inaugurado a sua 

universidade pública, estadual, livre do controle direto do governo federal. 

A Universidade de São Paulo (USP) surgiu com a finalidade de promover a 

ciência pela pesquisa; transmitir conhecimento que enriqueça ou desenvolva o 

espírito; forme especialistas em todos os ramos da cultura e realize a obra social de 

disseminação das ciências (FÁVERO, 2006). 

Para Oliven (2002), a criação da USP representou um divisor de águas na 

história do sistema brasileiro de educação superior. A partir da sua forma 

organizacional inovadora, reunindo faculdades tradicionais e independentes, dando 

origem à nova Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e congregando professores 

pesquisadores estrangeiros vindos principalmente da Europa, tornou-se referência 

para o desenvolvimento da pesquisa no Brasil. 

Conforme Lima (2010, p. 51), a história do aparecimento da universidade no 

Brasil mostrou que ela recebeu influência de dois modelos: um modelo francês, que 

tinha como vertente a formação técnico-profissional e um modelo alemão, que 
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―buscava a produção do conhecimento livre, preocupava-se com a descoberta e a 

formulação da ciência, e não se subordinava aos interesses do Estado‖. 

Foi em 1988, com a promulgação da Constituição Federal da República que 

a educação superior no país recebeu um caráter desenvolvimentista, com 

indicadores e rumos de uma nova política educacional em nível nacional. 

De acordo com Oliven (2002, p. 36): 

Nos debates que antecederam à promulgação da Constituição 
Brasileira de 1988 várias associações da sociedade civil estiveram 
presentes. De um lado estavam aquelas que se identificavam com os 
interesses da educação pública, que se opunham aos grupos 
privatistas. Sua luta procurava assegurar verbas públicas, 
exclusivamente para as instituições públicas governamentais. Esse 
grupo posicionava-se a favor do ensino público laico e gratuito em 
todos os níveis. De outro lado, os grupos ligados ao setor privado, 
interessados em obter acesso às verbas públicas e diminuir a 
interferência do Estado nos negócios educacionais. 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 tem-se o 

reconhecimento da autonomia plena das universidades como princípio 

constitucional, acompanhado da indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e 

extensão, o que não parece ser tão fácil na realidade como se relata nos princípios 

constitucionais (FÁVERO, 2006). 

Frente a intensas mudanças, quebra de paradigmas e necessidade de 

desenvolvimento econômico, social e ambiental, descrever o que é ou o que a 

universidade deve fazer torna-se uma tarefa cada vez mais difícil, pois a 

universidade tem uma função crítica. Conforme Durham (2005, p. 13), por ter uma 

função crítica se torna necessária a liberdade acadêmica, um ―espaço 

razoavelmente livre de censura religiosa, política e de interesses econômicos‖.  

Para Souza (2009), a universidade tende a ser uma organização 

especializada e complexa com objetivos diversificados e imprecisos, além de ser 

executora de tarefas múltiplas que necessitam de uma organização nas funções de 

ensino, pesquisa e extensão de maneira indissociável. 
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2.2.2 Anos 90: início de readequações na gestão universitária brasileira  

Os mecanismos de gestão universitária sofreram alterações nas últimas três 

décadas, acompanhando as reformas na gestão pública ocorridas a partir de 1980 

em várias partes do mundo.  

Conforme Ferreira (2012), as universidades tiveram que se readequar e 

assumir novos objetivos para acompanhar as transformações decorrentes da 

reestruturação produtiva do capital.  

Assim como em outros países, no Brasil tornava-se clara a necessidade de 

realizar mudanças sociais, tecnológicas, econômicas, políticas e culturais na forma 

de atuação do Estado, que dadas as crescentes demandas dos cidadãos, não 

conseguia ter um aparelho administrativo menor, mais ágil, flexível e eficiente 

(DUARTE DE ARAÚJO; PINHEIRO, 2010).  

Em 1990, as críticas sobre a Administração Pública burocrática se fortaleciam 

e exigiam do Estado uma redefinição do seu papel, que precisava lidar com menos 

recursos e aumentar a sua eficiência governamental (DUARTE DE ARAÚJO; 

PINHEIRO, 2010). 

Nesse caminho o governo de Collor de Mello (1990-1992) iniciou o processo 

de modernização que se consolidou no governo de Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002), com reformas nas funções do Estado (FERREIRA, 2012). 

As reformas deveriam transformar a Administração Pública autorreferida e 

pouco atenta às demandas dos cidadãos em uma Administração Pública eficiente e 

com práticas gerenciais exigidas pelo mercado (FERREIRA, 2012). 

A proposta do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), 

elaborada pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), 

em 1995, foi a opção encontrada pelo governo federal para enfrentar a crise fiscal, 

reduzir os gastos públicos e aumentar a eficiência dos serviços prestados, 

possibilitando que o Estado acompanhasse as rápidas transformações do mercado 

global e as demandas econômicas e sociais (OLIVEIRA, 2013). 

Foi também nesse período que as universidades foram convocadas a 

contribuir para o desenvolvimento econômico, inserindo o conhecimento como um 

fator decisivo no progresso das nações, submetendo a universidade ao 

questionamento quanto à sua contribuição ao desenvolvimento econômico e à 
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resolução dos problemas práticos da comunidade onde está inserida (OLIVEIRA, 

2013). 

Logo se notou que houve mudança de ênfase quanto às políticas educacionais 

de ensino superior, pois ao priorizarem os fatores desempenho/resultados 

reconfiguraram os papéis nas várias instâncias do sistema para atender às 

demandas do mercado (CARVALHO, 2009).  

As mudanças iriam impactar na redefinição da organização, financiamento, 

regulação, controle e gestão das instituições de ensino superior para que 

oferecessem melhores serviços e obtivessem melhores desempenhos (OLIVEIRA, 

2013). A partir dessas reformas surgiram novos modos de regulação e de modelação 

das IES, sobretudo, a busca da produtividade e da inovação (TEIXEIRA, 2009 apud 

FERREIRA, 2012). 

Para Cunha (2003), as reformas para a educação superior, iniciadas no 

governo de FHC e formalizadas no PDRAE, destacaram-se por tentar promover uma 

revolução administrativa, reorganizando as universidades para uma orientação 

política que se subordinava às regras do mercado, tendo por objetivo uma 

administração mais racional dos recursos e utilização da capacidade ociosa, visando 

generalizar os cursos noturnos e aumentar as matrículas sem despesas adicionais. 

Conforme Oliveira (2012), a reorganização passou a exigir das universidades 

federais várias ações, conforme exposto no Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Ações de reorganização exigidas das universidades federais no PDRAE de 1995 
Seq. Ações de reorganização 

A Definir a natureza/identidade e missão básica que possui no cenário acadêmico;  
B Definir as reais vocações e potencialidades específicas;  
C Contribuir decisivamente para o desenvolvimento do Estado/região em que se insere;  
D Expandir as vagas, sobretudo no período noturno, sem ampliar o quadro de docentes 

e técnico administrativos, objetivando aumentar a relação aluno/professor;  
E Otimizar a utilização das instalações físicas e dos equipamentos, bem como das 

habilidades docentes;  
F Diminuir as taxas de reprovação e evasão;  
G Reduzir os recursos destinados à residência estudantil, restaurantes, bolsas e 

subsídios;  
H Flexibilizar o ensino, os cursos, os currículos e os programas de estudo;  
I Melhorar a qualidade do ensino oferecido;  
J Adequar os cursos de formação e os serviços às demandas do mercado de trabalho;  
L Aperfeiçoar mecanismos de avaliação;  
M Qualificar a gestão, racionalizar o uso de recursos e estimular a produtividade;  
N Buscar alternativas de financiamento;  

continua... 
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...continuação 
Seq. Ações de reorganização 

O Flexibilizar a política de pessoal docente e técnico-administrativo;  
P Qualificar e titular docentes e servidores;  
Q Integrar pós-graduação/graduação;  
R Consolidar a pesquisa e os programas de pós-graduação;  
S Ampliar a produção e capacidade científica instalada;  
T Desenvolver processos de inovação tecnológica de produção e difusão da ciência e 

da cultura;  
U Exercer ampla autonomia. 

Fonte: Oliveira (2012). 

 

Conforme Ferreira (2012), o governo de FHC inseriu várias diretrizes para que 

a educação superior passasse a ser vista como um serviço público não estatal, 

diminuiu significativamente o financiamento estatal na manutenção das universidades 

federais, realizou uma mudança de papel de financiador para regulador, proporcionou 

uma diferenciação e competitividade entre as instituições, entre outras ações.  

O governo de Lula da Silva (2003-2010) continuou com as reformas políticas 

iniciadas pelo governo FHC com pequenas diferenças, como o aumento de recursos 

públicos para as instituições federais de educação superior (FERREIRA, 2012). 

Conforme Ferreira (2012, p. 462), a gestão da educação superior no Brasil 

durante o governo Lula da Silva foi alterada por algumas ações como: 

 Instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES); 
 Criação da Lei de Inovação Tecnológica, a organização dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica; 
 Instituição da Rede Federal de Educação Profissional Cientifica e Tecnológica; 
 Criação dos Institutos Federais da Educação, Ciência e Tecnologia; 
 Criação do Programa Universidade para Todos (ProUni); 
 Normatização da Educação a Distância; e  
 Instituição do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - REUNI. 

 

Para Carvalho (2006, p. 11), o governo Lula da Silva ―aprofundou os 

parâmetros avaliativos e a função regulatória do Estado através do SINAES‖, mas 

conseguiu reverter ―em parte, o processo de sucateamento do segmento federal e de 

desvalorização do serviço público em geral‖. 

Das proposições do governo Lula da Silva, uma das mais importantes e 
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significativas para a gestão das universidades federais foi o Reuni, que preconizava 

medidas idealizadas pelo governo FHC e recomendadas pelo Banco Mundial, em 

que as universidades deveriam aumentar as vagas no período noturno, reduzir a 

evasão e ocupar as vagas ociosas (FERREIRA, 2012). 

As reformas efetivadas nos governos de FHC (1995-2002) e Lula da Silva 

(2003-2010) possibilitaram uma reconfiguração na educação de nível superior, pois 

incentivaram novas fontes alternativas de financiamento, competitividade; gestão 

gerencial; centralidade dos sistemas de avaliação e regulação; aumento ao acesso 

de novos públicos e ensino a distância, dentre outras (OLIVEIRA, 2013). 

Para Ferreira (2012), as políticas do governo de Dilma Rousseff, iniciadas em 

2011, demonstraram a continuidade do programa do governo Lula da Silva em 

relação à expansão da rede federal e a importância de novos papéis para as 

universidades, consonantes com as demandas econômicas, inclusive o processo da 

internacionalização da educação superior. 

Mesmo com a readequação dos mecanismos de gestão frente à 

reestruturação produtiva do capital, as instituições universitárias não sofreram a 

perda dos aspectos de democracia e participação da comunidade acadêmica na 

tomada de decisão e elaboração dos planos de desenvolvimento institucional, como 

se confirma a seguir. 

 

2.3 Gestão democrática nas universidades 

A Constituição Federal de 1988 trouxe o reconhecimento da autonomia 

didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial das 

universidades e determinou que a legislação das diretrizes e bases da educação 

nacional é privativa da União. Assim, a União, com a função privativa de criar essas 

diretrizes, em 1996 homologou a Lei nº 9.394 referente às Diretrizes e Base da 

Educação (LDB), que determinou as regras gerais para as universidades federais, 

estaduais e municipais.  

Com a publicação da LDB/96, as instituições universitárias tiveram 

conhecimento que deveriam ter, obrigatoriamente, uma gestão democrática, 
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proporcionando a participação da comunidade interna nas decisões, como está 

disposto em seu art 56: 

As instituições públicas de educação superior obedecerão ao 
princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos 
colegiados deliberativos, de que participarão os segmentos da 
comunidade institucional, local e regional. 
Parágrafo único. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% 
(setenta por cento) dos assentos em cada órgão colegiado e 
comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações 
estatutárias e regimentais, bem como da escolha de dirigentes 
(BRASIL, 1996). 
 

A legislação demonstra que o caminho para uma gestão democrática é a 

participação da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos) em órgãos 

colegiados deliberativos que, conforme Oliveira (2009), estabelecem relações de 

corresponsabilidade, além de uma contínua aplicação de técnicas de negociação em 

busca de soluções.  

Para a autora, os colegiados funcionam como instâncias democráticas e 

quanto mais participativo, solidário e democrático o processo se estabelecer, 

maiores são as possibilidades de mudança efetiva. 

A obrigatoriedade da existência de colegiados é relevante para que possa 

existir democracia nas decisões da universidade, pois conforme Leite (2005) só 

existirá uma democracia forte quando o cidadão e o povo se confundirem, 

participarem das decisões da coisa pública, deliberarem em colegiados e 

contribuírem para o bem comum das instituições públicas.  

Para Zuleta (1995), a democracia implica na existência de modéstia nas 

pessoas para reconhecer que é enriquecedor a pluralidade de pensamentos, 

opiniões, convicções e visões do mundo, exigindo também respeito, ou seja:  

levar a sério o pensamento do outro: discutir, debater com ele sem 
agredi-lo, sem violá-lo, sem ofendê-lo, sem intimidá-lo, sem 
desacreditar seu ponto de vista, sem aproveitar os erros que comete 
ou os maus exemplos que apresenta, tentando saber que grau de 
verdade ele tem; mas, ao mesmo tempo, significa defender nossos 
próprios pensamentos sem cair no pequeno pacto de respeito por 
nossas diferenças (ZULETA, 1995, p. 79). 
 

Elizalde (2001) lembra que algumas questões de como construir uma cultura 

democrática, ou como fazer sentir como parte de uma democracia, necessitam de 

constante reflexão, mas fazem parte de um processo diário de aprender a conviver 

com os outros.  
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Para Pateman (1992), o elemento característico da democracia é a 

competição entre os líderes (elite) pelos votos do povo, em eleições periódicas e 

livres. Para a autora, as eleições são cruciais na manutenção da democracia, pois é 

com as eleições que a maioria exerce o controle sobre os líderes.  

 

2.3.1 Articulação entre os modelos de democracia participativa e 

representativa 

De acordo com a publicação ‗Participação Social no Brasil: entre conquistas e 

desafios‘, da Secretaria Geral da Presidência da República, um dos ganhos da 

promulgação da Constituição Federal de 1988 foi a ―incorporação da dimensão 

participativa na concepção da democracia‖ (BRASIL, 2014, p. 31).  

A Constituição procurou harmonizar os preceitos da representação e da 

participação, reconhecendo o papel dos cidadãos nas decisões nacionais e com essa 

combinação buscou ampliar o diálogo das diferentes formas por diversos 

instrumentos, como conselhos, conferências, mesas de diálogo e ouvidorias 

(BRASIL, 2014).  

Gaspardo e Ferreira (2017) explicam que o atual modelo hegemônico é o da 

democracia representativa, e para concretizar seus princípios apresenta um 

arcabouço jurídico-institucional, como o mandato, os sistemas eleitorais e os partidos 

políticos. 

Já a democracia participativa defende a ―adoção de procedimentos e a 

construção de uma cultura política que permitam a manifestação da soberania 

popular com maior intensidade‖ e citam como exemplo ―diferentes experiências de 

inovação institucional, como conselhos de políticas públicas e o orçamento 

participativo‖ (GASPARDO; FERREIRA 2017, p. 130).  

Os autores citam vários teóricos da democracia participativa que defendem a 

combinação dos sistemas na política local e nas decisões rotineiras de trabalho, 

articulando os modelos entre si. 

Santos e Avritzer (2002) corroboram com as ideias e confirmam que é 

possível existir uma combinação entre democracia participativa e representativa de 

duas formas possíveis: coexistência e complementaridade.  
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A coexistência implica na convivência em níveis diversos, em que a 

democracia representativa existiria em âmbito nacional e a democracia participativa 

existiria no âmbito nível local. Já a complementariedade implica em uma articulação 

mais profunda, pois pressupõe o reconhecimento pelo governo de procedimentos 

participativos, como as formas públicas de monitoramento dos governos e os 

processos de deliberação pública. Esses procedimentos podem substituir parte do 

processo de representação.  

Santos e Avritzer (2002) entendem que a concepção de complementariedade 

é diferente da de coexistência, porque a complementariedade implica em uma 

decisão da sociedade política de ampliar a participação local pela transferência e ou 

devolução para formas participativas de deliberação de prerrogativas decisórias a 

princípio detidas pelos governantes. 

Utilizar-se de uma democracia participativa não é negar a existência, ou 

coexistência, de uma democracia representativa na instituição (BRASIL, 2014). 

Quando se refere às universidades percebe-se que a gestão universitária tem 

características mistas com aspectos de uma democracia representativa, com 

representação do reitor, vice-reitor e demais cargos, e aspectos de uma democracia 

participativa, representada pelos conselhos superiores e assembleias.  

Um dos documentos que é elaborado com a obrigatoriedade da discussão na 

comunidade acadêmica é o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), explicitado 

a seguir.  

 

2.4 Plano de desenvolvimento institucional das instituições de ensino 

superior no Brasil 

Como já foi observada, uma das ações de reconfiguração do ensino superior 

no Brasil foi iniciada em dezembro de 1996 no governo de FHC, com a promulgação 

da lei que estabelecia as diretrizes e bases da Educação Nacional, mais conhecida 

como Lei de Diretrizes e Bases (LDB).  

É na LDB que ficou estabelecida como responsabilidade da União o processo 

de avaliação das instituições de Ensino Superior (BRASIL, 1996), no entanto, 

somente no governo de Lula da Silva, em 2004, é que se institui um Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (BRASIL, 2004).  
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Com o SINAES se tornou obrigatória a construção do Plano de 

Desenvolvimento Institucional em todas as Instituições de Ensino Superior. 

 

2.4.1 Obrigatoriedade do desenvolvimento do PDI em universidades 

públicas  

O SINAES determinou que todas as IES fossem submetidas a uma avaliação 

para verificar ―a melhoria da qualidade da educação superior [...] e a promoção do 

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior‖ (BRASIL, 2004). Essa determinação atentou aos gestores das 

IES quanto à necessidade de um instrumento de planejamento estratégico.  

Em 2006, na publicação do Decreto no 5.773 houve um detalhamento das 

informações mínimas que devem constar no instrumento de Planejamento 

Institucional das IES federais, enquanto o Decreto nº 9.235 de dezembro de 2017 

determinou que as IES apresentassem 11 dimensões, ou eixos temáticos, em seus 

PDIs, conforme Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Dimensões/eixos temáticos obrigatórios à construção do PDI 
Nº Descrição da Dimensão 

I Missão, objetivos e metas da instituição em sua área de atuação e seu histórico de 
implantação e desenvolvimento, se for o caso; 

II Projeto pedagógico da instituição, que conterá, entre outros, as políticas institucionais 
de ensino, pesquisa e extensão; 

III 

Cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada um de seus 
cursos, com especificação das modalidades oferta, da programação de abertura de 
cursos, do aumento de vagas, da ampliação das instalações físicas e da previsão de 
abertura de campus fora de sede e de polos de educação a distância; 

IV 

Organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de número e 
natureza de cursos e respectivas vagas, unidades e campus para oferta de cursos 
presenciais, polos de educação a distância, articulação entre as modalidades 
presencial e a distância e incorporação de recursos tecnológicos; 

V Oferta de cursos e programas de pós-graduação lato e stricto sensu 

VI 

Perfil do corpo docente e de tutores de educação a distância, com indicação dos 
requisitos de titulação, da experiência no magistério superior e da experiência 
profissional não acadêmica, dos critérios de seleção e contratação, da existência de 
plano de carreira, do regime de trabalho, dos procedimentos para substituição eventual 
dos professores do quadro e da incorporação de professores com comprovada 
experiência em áreas estratégicas vinculadas ao desenvolvimento nacional, à 
inovação e à competitividade, de modo a promover a articulação com o mercado de 
trabalho; 

...continua 
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...continuação 
Nº Descrição da Dimensão 

VII 

Organização administrativa da instituição e políticas de gestão, com identificação das 
formas de participação dos professores, tutores e estudantes nos órgãos colegiados 
responsáveis pela condução dos assuntos acadêmicos, dos procedimentos de 
autoavaliação institucional e de atendimento aos estudantes, das ações de 
transparência e divulgação de informações da instituição e das eventuais parcerias e 
compartilhamento de estruturas com outras instituições, demonstrada a capacidade de 
atendimento dos cursos a serem ofertados; 

VIII Acervo acadêmico em meio digital, com a utilização de método que garanta a 
integridade e autenticidade de informações contidas nos documentos originais; 

IX 

Infraestrutura física e instalações acadêmicas, que especificará: a) com relação à 
biblioteca: 1. acervo bibliográfico físico, virtual ou ambos, incluídos livros, periódicos 
acadêmicos e científicos, bases de dados e recursos multimídia; 2. formas de 
atualização e expansão, identificada sua correlação pedagógica com os cursos e 
programas previstos; e 3. espaço físico para estudos e horário de funcionamento, 
pessoal técnico- administrativo e serviços oferecidos; e b) com relação aos 
laboratórios: instalações, equipamentos e recursos tecnológicos existentes e a serem 
adquiridos, com a identificação de sua correlação pedagógica com os cursos e 
programas previstos e a inovações tecnológicas consideradas significativas; 

X Demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras; 

XI 

Oferta de educação a distância, especificadas: a) sua abrangência geográfica; b) 
relação de polos de educação a distância previstos para a vigência do PDI; c) 
infraestrutura física, tecnológica e de pessoal projetada para a sede e para os polos de 
educação a distância, em consonância com os cursos a serem ofertados; d) descrição 
das metodologias e das tecnologias adotadas e sua correlação com os projetos 
pedagógicos dos cursos previstos; e e) previsão da capacidade de atendimento do 
público-alvo. 

Fonte: BRASIL (2017). 
 

A legislação não tornou clara a dimensão temporal que as IES federais devem 

seguir, mas sabe-se que o Decreto nº 5.773/2006 determinava que os planos 

deveriam ser elaborados para no mínimo cinco anos de duração.  

No caso do estado de Mato Grosso, as Instituições de Ensino Superior 

públicas têm a regulação pelo Conselho Estadual de Educação, que determina a 

obrigatoriedade do PDI pela Resolução Normativa nº 001/2009/CEE. 

A obrigatoriedade é que o Plano de Desenvolvimento Institucional deva ser 

formulado como ―um protocolo de intenções que a IES firma consiga mesma, com a 

sociedade e com o poder público, caracterizando a referência maior para o 

planejamento e a gestão institucionais‖ (MATO GROSSO, 2009). 

Percebe-se que a legislação determina que na construção do PDI haja 

aspectos de uma democracia participativa, ao relatar que o protocolo de intenções 

deve ser firmado com a sociedade. 
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2.4.2 Espaços de participação 

A universidade traz em suas raízes históricas a procura pela participação 

como se verifica no Decreto-Lei nº 252/1967, que autorizou a criação de órgãos 

setoriais com funções deliberativas e fomentou a criação de colegiados para 

coordenar didaticamente as atividades de ensino, e na Lei nº 5.540/1968, que 

propôs a inclusão de colegiados com representantes de atividades, categorias ou 

órgãos distintos da comunidade externa e representantes da comunidade interna, 

com direito a voz e voto (VERGARA, 1988).  

Para Leitão (1985), os trabalhos contribuíram para que universidade fosse 

estruturada de uma maneira diferente, em que haveria uma estrutura funcional 

formada por dois conselhos: um conselho universitário, formado pela elite do mundo 

acadêmico-científico e descomprometido com a carreira, e um conselho de 

curadores, formado por membros da elite empresarial que tinham uma 

responsabilidade financeira na instituição.  

A ideia principal das comissões foi a de separar a política universitária, 

realizada pelos conselhos, das unidades de execução, unidades administrativas, 

recomendando a implantação de uma estrutura empresarial à universidade (LEITÃO, 

1985). Como consequência houve a divisão entre os órgãos de política e os órgãos 

executores.  

Para Werle (1999), uma instituição que abre espaços de participação 

possibilita que a democracia deixe de ser um conceito e passe a ser uma prática que 

lida com as diferenças entre os segmentos da comunidade.  

Já Oliveira (2009) defende que a participação da comunidade por meio de 

colegiados gera um processo de mudança, defendendo decisões estratégicas para o 

desenvolvimento institucional. 

Para Leite (2005, p. 73), os ―espaços de participação são sempre espaços de 

conflito e jogos de interesse e poder‖ e conforme Oliveira (2009) para que as 

mudanças ocorram nesses espaços é preciso uma atitude positiva dos dirigentes 

para efetivar os encaminhamentos dos processos decididos democraticamente, ou 

seja, é preciso que os dirigentes assumam posturas democráticas e abertas e se 

coloquem como integrantes e participantes do planejamento.  

Nas organizações onde o nível de participação é mais amplo há maior 

oxigenação nas relações, o que facilita o processo de crescimento institucional. São 
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nesses espaços que os sujeitos experimentam exercícios de reflexão e autorreflexão 

sobre as ações (OLIVEIRA, 2009). 

Vergara (1988) concluí relatando que a liberdade intelectual, as diferenças 

ideológicas e o respeito às opiniões divergentes que a universidade proporciona 

acaba tornando o poder difuso, mas sempre proporciona espaços de participação 

acessíveis a todos que tenham interesse.  

Para Pateman (1992), o termo participação pode se referir a um método de 

tomada de decisão, mas também pode abranger técnicas para persuadir os 

empregados a aceitarem decisões já tomadas pela administração. Dessa forma, a 

autora distingue três formas de participação em uma democracia participativa:  

1ª) pseudoparticipação: situação em que pode haver debates e discussões, mas 

os membros não participarão de fato das tomadas de decisão;  

2ª) participação parcial: situação em que duas ou mais partes se influenciam 

reciprocamente nas tomadas de decisão, mas o poder final de decidir pertence 

apenas a uma das partes; e 

3) participação plena: situação em que cada membro é um corpo deliberativo e tem 

poder igual de determinar a decisão final. 

 

2.5 Aspectos de governabilidade e governança 

Apresentam-se, nesta subseção, os conceitos de governabilidade e 

governança, que em sua essência têm relação orgânica, mas que segundo Bresser-

Pereira (1998) podem ser mal definidos e frequentemente confundidos. 

Um dos primeiros registros desses conceitos está na teoria de Matus (1993), 

que explana que a política exige o cumprimento dos compromissos assumidos pelos 

governantes, mas, uma vez que esses compromissos são assumidos e consolidados 

em um projeto de governo, o governante perceberá que a concretização de seus 

planos não depende apenas de sua vontade, mas também de sua capacidade em 

governar e sua governabilidade. 

Carlos Matus é um economista chileno e foi o formulador do método 

conhecido como Planejamento Estratégico Situacional (PES), cujo fundamento 

teórico é a realização de um planejamento em um sistema semicontrolado. Para o 

autor, um sistema semicontrolado é aquele em que os atores são estrategistas 
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criativos e que irão cooperar ou entrar em conflito diante de recursos limitados e isso 

resultará na ausência de controle absoluto sobre as variáveis (MATUS, 1993). 

Em um Planejamento Estratégico Situacional não é possível noticiar 

resultados absolutos e precisos, apenas fazer prognósticos condicionados pelo 

conjunto de circunstâncias (MATUS, 1993). A esse conjunto de circunstâncias Matus 

denominou como Triângulo de Governo, que sintetiza a situação de um governante 

diante de três variáveis que devem ter equilíbrio: projeto de governo, 

governabilidade e capacidade de Governo.  

Com uma breve explanação apresentam-se, a seguir, reflexões referentes 

aos conceitos de governabilidade e governança de alguns autores, como Matus 

(1993), Souza (2002), Matias-Pereira (2010) e Paludo (2012). Esses aspectos, 

apesar de serem alvo de debate por diversos autores, são pouco explorados no 

contexto do ensino superior brasileiro.  

 

2.5.1 Governabilidade 

A teoria do Planejamento Estratégico Situacional de Matus (1993) define três 

condicionais para que um governante possa governar: projeto de governo, 

governabilidade e capacidade de governar. A governabilidade, para o autor, tem 

relação com as variáveis que um governante necessita controlar para implementar 

seu projeto de governo.  

É importante esclarecer que Matus elaborou e difundiu sua teoria de 

planejamento na América Latina entre os anos de 1970 e 1990, período em que o 

Brasil passava por profundas transformações sociais e políticas com o fim da 

ditadura militar (1985), promulgação de uma nova Constituição Federal (1988) e o 

primeiro processo de impeachment presidencial (1992).  

Araújo (2002) explica que nesse período, de 1980 a 1990, a governabilidade 

passou a ser compreendida como a capacidade que os Estados-Nações tinham em 

criar ambientes favoráveis aos investimentos privados e ao capital estrangeiro por 

meio de medidas como a disciplina fiscal, redução tarifária, liberalização cambial, 

privatizações etc.  

Conforme Power (1997 apud ARAÚJO, 2002), entre os anos de 1985 e 1994 

a gestão macroeconômica do Brasil esteve próxima ao colapso com a taxa de 

inflação acumulada mais alta do mundo, renda pessoal estagnada ou em queda e 
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crescimento negativo, e foi a partir disso que os analistas começaram a falar de uma 

crise de governabilidade.  

Araújo (2002) explica que no Brasil, no início do governo de FHC (1995-

2002), as reformas ocorridas foram orientadas para o mercado e percebidas como 

um pré-requisito de governabilidade. O autor explora três tipologias diferentes do 

conceito de governabilidade: 

 Bresser-Pereira: capacidade política de governar derivada da relação de 

legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade. 

 Eli Diniz: condições sistêmicas de exercício do poder por parte do Estado 

numa determinada sociedade. 

 Caio Marini: condições de legitimidade de um determinado governo para 

empreender as transformações necessárias. 

Segundo Araújo (2002), os três autores entendem que a governabilidade 

consiste na própria autoridade política ou legitimidade possuída pelo Estado para 

apresentar à sociedade civil e ao mercado um projeto para aquela determinada 

nação.     

Como o próprio autor se refere de maneira genérica, a governabilidade pode 

ser entendida como a capacidade que o governante tem de agregar os múltiplos 

interesses dispersos pela sociedade.  

Para que haja governabilidade é preciso ter apoio dos cidadãos e a cidadania 

organizada, ou seja, é a partir dos cidadãos que o governo irá garantir a 

governabilidade (ARAÚJO, 2002). 

Para Matias-Pereira (2010), o conceito de governabilidade está interligado 

com a capacidade política de governar, com a relação de legitimidade do Estado e 

do seu governo com a sociedade de representar os interesses de sua própria 

instituição.  

Matias-Pereira (2010, p. 74) reconhece a distinção entre os conceitos e 

esclarece que Banco Mundial considera a governabilidade como as ―condições 

sistêmicas do exercício de poder em um sistema político‖. Para o autor, até os atores 

não estatais, diante das fragilidades políticas do Estado, passaram a perceber que 

devem procurar construir uma legitimidade maior para defender e promover o bem 

público.  
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Paludo (2012, p. 138) lembra que a ―governabilidade de um órgão ou uma 

entidade pública está relacionada com a capacidade de assegurar condições 

sistêmicas e institucionais para que a organização cumpra a sua missão‖. 

As universidades públicas, por meio de seus reitores e diretores eleitos, 

procuram alcançar a missão, os objetivos e as metas definidas pelos conselhos e 

colegiados, tentando alcançar a governabilidade em suas entidades, mas ainda são 

encontradas várias dificuldades que interferem na realização de suas 

responsabilidades (BOTOME, 2001). 

 

2.5.2 Governança 

Como visto com Triângulo de Governo de Matus (1993), que demonstra três 

vértices: projeto de governo, governabilidade e capacidade de governo, explana-se 

aqui sobre a capacidade de governo. Para o autor, a capacidade de governar 

representa o grau de habilidades que o governante tem em liderar, quais são suas 

experiências e quais são seus conhecimentos científicos e técnicos. 

O conceito de capacidade de governo de Matus (1993) está intimamente 

relacionado ao conceito de governança, pois para Araújo (2002) governança é uma 

característica instrumental, capacidade financeira, gerencial e técnica que um 

governo tem de governar, formular e implementar as suas políticas.  

Araújo (2002) também expõe o conceito de governança de três tipologias, 

sendo elas: 

 Bresser-Pereira: capacidade financeira e administrativa, em sentido amplo, de 

um governo implementar políticas.  

 Eli Diniz: capacidade de ação na implementação das políticas e consecução 

das metas coletivas.  

 Caio Marini: capacidade de implementação das reformas, nos seus aspectos 

técnicos, financeiros e gerenciais.  

Para Araújo (2002), a fonte de governança não são os cidadãos ou a 

cidadania organizada, mas sim os próprios agentes públicos ou servidores do 

Estado que devem ser capazes de formular e implementar corretamente as políticas 

públicas. 
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Matias-Pereira (2010) corrobora com a ideia de Araújo (2002) e complementa 

informando que para o Banco Mundial o conceito de governança está relacionado 

com a forma como os recursos econômicos e sociais são gerenciados para 

promover o desenvolvimento.  

Nesse debate, Matias-Pereira (2010) esclarece que o Banco Mundial 

recomendou aos países em desenvolvimento ter programas de boa governança que 

incluíssem ações de descentralização e utilização das técnicas da nova gestão 

pública.  

No caso da governança, pode-se encontrar um governo que tenha 

governabilidade (legitimidade na representação dos seus), mas não tenha a 

capacidade técnica ou habilidade em administrar para transformar a realidade.  

Bresser-Pereira (1998) afirma que o Brasil não enfrenta um problema com a 

governabilidade, mas sim com a governança dada a capacidade limitada pela rigidez 

do aparelho burocrático em formular/implementar políticas públicas.  

 

2.5.3 Relação entre a governabilidade e governança 

Para Araújo (2002), é quase consensual que os conceitos de governabilidade 

e governança são duas faces do mesmo processo e mantém relação entre si, sendo 

complementares.  

Sem governabilidade plena não é possível obter a governança, ou seja, o 

cenário de insatisfação com os cidadãos não permite que haja estabilidade política, 

no entanto, mesmo sem existir governança plena, a capacidade plena do governante 

em formular políticas, é possível que exista uma governabilidade, ainda é possível 

que os governantes tenham o apoio dos cidadãos e da sociedade organizada 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). 

Percebe-se que a governabilidade relaciona-se mais diretamente com as 

questões de Estado, enquanto que a governança relaciona-se mais diretamente com 

as questões do aparelho administrativo (ARAÚJO, 2002). 

Matias-Pereira (2010, p. 70) evidencia que a principal diferença entre os 

conceitos está na maneira como a legitimidade das ações do governo é entendida, 

pois em relação à governabilidade o governo deverá demostrar capacidade de 

representar os interesses de suas próprias instituições e na governança o governo 

necessita demonstrar capacidade de concretizar a elaboração e implementação de 
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uma política pública. Logo, o ponto de convergência entre os dois conceitos refere-

se à ―defesa da participação institucionalizada como meio para se atingir a 

estabilidade política‖. 
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3 MÉTODO 

Nesta seção apresenta-se o método utilizado na pesquisa que resultou nesta 

dissertação de mestrado. Para facilitar a leitura e o entendimento, esta seção foi 

subdividida em seis subseções que seguem. 

 

3.1 Tipo, abordagem e delineamento da pesquisa 

Trata-se de uma pesquisa descritiva, pois se preocupou em observar os fatos 

ocorridos na instituição, registrar falas de gestores, analisar as transcrições das 

entrevistas realizadas, classificá-las de acordo com as categorias emergentes das 

próprias falas e interpretar sem a manipulação do pesquisador (ANDRADE, 2002). 

Quanto à abordagem é uma pesquisa qualitativa, que conforme Triviños 

(1987) é uma investigação das ações essenciais e acidentais próprias do 

comportamento humano, diferente das dimensões e características de um 

laboratório.  

Como pesquisa qualitativa não houve a preocupação com cálculos 

matemáticos ou estatísticos, mas sim com a qualidade das entrevistas, para isso não 

foi imposto tempo mínimo ou máximo de resposta ou padronização às respostas 

dadas pelos gestores, apenas utilizou-se um roteiro pré-elaborado que será 

detalhado posteriormente.  

Para auxiliar a pesquisa de investigação qualitativa utilizou também a técnica 

da análise documental das sessões do Conselho Universitário (CONSUNI) dos anos 

de 2015 e 2016, que favoreceu a observação histórica das discussões colegiadas.  

O delineamento da pesquisa se deu por estudo de caso, que se caracteriza 

por pelo estudo de apenas uma organização, onde se concretizou o objeto de 

pesquisa. Esse delineamento permitiu uma investigação empírica que averiguou 

fenômenos contemporâneos com características holísticas e significativas da vida 

real (YIN, 2001). 
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3.2 Área de realização 

A pesquisa foi realizada no estado de Mato Grosso, mas especificamente em 

13 campi, nos municípios de Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Cáceres, 

Colíder, Diamantino, Juara, Luciara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e 

Lacerda, Sinop e Tangará da Serra. 

 

3.3 População e amostra 

A população pesquisada é composta por gestores que representam o 

segmento de docentes e profissionais técnicos do ensino superior (PTES) da 

universidade. Conforme o anuário estatístico de 2017, ano base 2016 (UNEMAT, 

2017a), o quadro da instituição contava com 1.394 de docentes e PTES com 686 

servidores. 

A amostra foi selecionada pela importância e representatividade dos gestores 

universitários à instituição, envolvendo a equipe de gestão central, reitor e vice-reitor, 

e a equipe de gestão regionalizada: diretores político pedagógico e financeiro 

(DPPF) e diretores administrativos (DURA) que a representam. 

Todos os selecionados participaram do processo eleitoral da instituição que é 

determinado em seu Estatuto (UNEMAT, 2012), no artigo 93: ―As eleições para 

provimento dos cargos de Reitor e Vice-Reitor serão realizadas em chapa única e 

deverão ser convocadas a partir de edital elaborado pela Comissão eleitoral‖ e artigo 

no 95 ―As eleições para as funções de Diretor de Faculdade, Diretor de Unidade 

Regionalizada Político-Pedagógico e Financeiro, Diretor de Unidade Regionalizada 

Administrativo e para Coordenador de Curso são independentes‖.  

Cada unidade regionalizada, ou campus, conta com um DPPF pertencente à 

categoria de docentes, e 11 campi, dos 13 existentes, dispõe de um DURA 

pertencente à categoria PTES.  

Todos os cargos de gestores entrevistados nesta pesquisa foram eleitos pela 

comunidade acadêmica da instituição, que elegem seus representantes por voto 

secreto, direto e paritário, em que cada segmento - docente, discente e técnico – 

tem peso igual nas eleições. A duração dos mandatos de representação para os 
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cargos de reitor, vice-reitor e DPPF são de quatro anos e dois anos para o mandato 

de representação de DURA (UNEMAT, 2012).  

A amostra, intencional (FONTANELLA; RICAS; TURATO, 2008), dada a alta 

relevância dos gestores universitários no processo de gestão envolveu, portanto, 26 

gestores que representam a instituição na gestão central e na gestão regionalizada, 

sendo um reitor; um vice reitor; 13 diretores políticos pedagógicos financeiros e 11 

diretores administrativos. 

A amostra documental utilizada neste estudo inclui as atas das sessões do 

Conselho Universitário (CONSUNI) realizadas nos anos de 2015 e 2016; a leitura do 

estatuto vigente; os planos de desenvolvimento institucional; além de leis, 

resoluções e normativas pertinentes à temática discutida.  

A escolha das atas de sessões do CONSUNI se deu em virtude da 

importância política e administrativa do colegiado, que tem função normativa, 

consultiva e deliberativa e participação ativa na criação e formulação de projetos, 

programas, planos e estratégias à instituição. É um órgão com discussões voltadas a 

matérias de gestão, orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e de 

desenvolvimento institucional, cabendo-lhe também o estabelecimento das políticas 

gerais da instituição. 

O período selecionado de análise documental considerou o mandato de 

representação dos conselheiros docentes e técnicos, que tiveram sua posse na 

primeira reunião de 2015, em 23 de abril, com encerramento após dois anos, ou 

seja, em 23 de abril de 2017, seguindo o que regulamenta o regimento do Conselho 

Universitário. Cabe esclarecer que a gestão central, reitor e vice-reitor, iniciou seu 

mandato em 01 de janeiro de 2015 e finalizará em 31 de dezembro de 2018. 

 

3.4 Coleta de dados 

Para recuperar o processo histórico de constituição da Universidade do 

Estado de Mato Grosso, sua trajetória de expansão e a organização funcional, foram 

consultadas bibliografias específicas e documentos institucionais disponíveis no 

portal eletrônico institucional: estatuto, plano de desenvolvimento institucional, leis, 

resoluções e normativas. 
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Em busca de identificar as discussões ocorridas acerca das políticas de 

desenvolvimento institucional, correlacionando-as com os espaços de participação e 

a prática de uma gestão democrática participativa, analisaram-se as atas das 

sessões do Conselho Universitário (CONSUNI) nos anos de 2015 e 2016. 

Para obter as percepções dos gestores institucionais sobre os modelos de 

gestão existentes e a sua relação com a elaboração do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), foram realizadas entrevistas semiestruturadas. As questões 

norteadoras das entrevistas foram elaboradas tomando como referência o objeto de 

pesquisa (DUARTE, 2006). 

As entrevistas foram pré-agendadas com os gestores universitários entre os 

meses de março, abril e maio de 2017. Foram conduzidas por um roteiro 

semiestruturado (Apêndice A), que direcionou o diálogo. Todas as entrevistas 

tiveram a permissão para serem gravadas e foram priorizados o contato visual e o 

diálogo com o entrevistado. 

Realizaram-se 22 entrevistas com gestores eleitos para cargos de gestão da 

instituição, conforme Quadro 5. Quatro gestores optaram por não participar da 

pesquisa. A primeira coluna que identifica o gestor foi retirada para preservar o sigilo 

da pesquisa e confidencialidade nas respostas. 

 
Quadro 5 - Síntese das entrevistas dos gestores participantes da pesquisa 

Cargo Função Unidade /Campus Modo Data da Entrevista Duração 

Docente DPPF Alta Floresta Presencial 21/03/2017 00:27:57 

Docente DPPF Barra do Bugres A distância 25/04/2017 00:46:41 

Docente DPPF Cáceres Presencial 15/03/2017 00:38:11 

Docente DPPF Colíder Presencial 10/05/2017 00:28:15 

Docente DPPF Luciara Presencial 19/04/2017 00:34:23 

Docente DPPF Nova Mutum A distância 27/04/2017 00:27:46 

Docente DPPF Nova Xavantina Presencial 23/03/2017 00:28:20 

Docente DPPF Sinop A distância 25/04/2017 00:44:39 

Docente DPPF Tangará da Serra Presencial 11/05/2017 00:20:23 

Docente Reitora Sede Administrativa Presencial 17/03/2017 00:28:57 

Docente Vice-Reitor Sede Administrativa Presencial 17/03/2017 00:18:34 

PTES DURA Alta Floresta A distância 22/03/2017 00:15:52 

PTES DURA Alto Araguaia A distância 11/05/2017 00:17:58 

PTES DURA Barra do Bugres A distância 15/05/2017 00:42:53 

continua... 
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...continuação 

Cargo Função Unidade /Campus Modo Data da Entrevista Duração 

PTES DURA Cáceres Presencial 17/03/2017 00:28:32 

PTES DURA Colíder Presencial 22/03/2017 00:20:41 

PTES DURA Diamantino A distância 11/05/2017 00:22:06 

PTES DURA Nova Mutum A distância 17/03/2017 00:11:19 

PTES DURA Nova Xavantina A distância 16/05/2017 00:24:23 

PTES DURA Pontes e Lacerda Presencial 23/03/2017 00:26:54 

PTES DURA Sinop A distância 13/05/2017 00:23:40 

PTES DURA Tangará da Serra Presencial 22/03/2017 00:24:52 
Fonte: elaborado pelo autor (2018). 
 

3.5 Análise de dados 

 

3.5.1 Dados Documentais 

De acordo com o objetivo da pesquisa realizou-se a leitura e foi feita a 

descrição sintética dos conteúdos e das finalidades de todos os documentos 

selecionados, possibilitando a caracterização do processo histórico, a trajetória de 

expansão e a organização funcional. 

Para buscar identificar as discussões acerca da gestão e da formulação de 

políticas de desenvolvimento institucional, procedeu-se a análise de conteúdo das 

atas das sessões do Conselho Universitário (CONSUNI) realizadas nos anos de 

2015 e 2016. 

Na análise seguiram-se as etapas: 

a) Leitura flutuante das atas, para tomada de sentido e impressões do 

conteúdo. 

b) Construção de um quadro de registro das atas, para organização e 

tomada de sentido de seu conteúdo: (1) tipo do conselho; (2) tipo da 

sessão, ordinária ou extraordinária; (3) número da ordem da sessão; (4) 

data ou período da sessão; (5) pauta da sessão; (6) número de membros 

presentes. 

c) Após a leitura foram definidas as categorias analíticas. Essas categorias 

emergiram a partir da leitura das atas das sessões, não sendo 

estabelecidas à priori. São elas:  

1. Categorias analíticas das atas do CONSUNI:  
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     i -  autonomia universitária;  

     ii -  políticas de desenvolvimento Institucional; e  

     iii - gestão democrática participativa; 

d) Após a leitura e determinação das categorias analíticas, procedeu-se a 

transcrição do texto vinculado a cada categoria estabelecida. Em cada 

categoria emergiram informações que foram agrupadas em subcategorias.  

Todas as citações que indicam manifestações, ou seja, as falas dos 

participantes dos conselhos, foram identificadas por um código que representa a 

função do participante descrita em ata, seguida de uma numeração para preservar a 

identidade, indicação do conselho, número, tipo e ano da sessão, exemplo: CONS50 

– CONSUNI – 1ª sessão Ordinária 2015.  

Os códigos utilizados foram: CONS, para conselheiros eleitos; PRO, para pró-

reitores; PROF, para professores, e TEC para técnicos que participaram das 

sessões. 

As falas tratam de registros e fatos que ocorreram nas sessões. Os trechos 

transcritos mantiveram na íntegra o verbo no tempo pretérito perfeito do modo 

indicativo, característica na escrita de atas.  

 

3.5.2 Dados das entrevistas 

As gravações em áudio das entrevistas foram transcritas de acordo com a 

identificação do gestor institucional. Todo material textual proveniente das 

transcrições foi analisado pela técnica da análise do conteúdo, conforme Bardin 

(1977), seguindo as fases: pré-análise, exploração do material e tratamento dos 

resultados. 

Na pré-análise realizou-se a leitura flutuante do texto das entrevistas, 

permitindo a aproximação com o conteúdo. A leitura foi um momento importante 

para conhecer o material e buscar coerência nas informações, o que permitiu 

apreender as estruturas de relevância e as ideias centrais. Nessa fase iniciou-se a 

seleção das partes do texto que indicavam maior possibilidade de interpretação. 

Na fase de exploração do material foram escolhidas e organizadas as 

unidades temáticas, ou grandes categorias, baseadas nas temáticas presentes no 

roteiro da entrevista e no referencial teórico. Em um movimento contínuo da teoria 
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para os dados e vice-versa, as categorias analíticas se tornaram gradativamente 

mais claras e apropriadas aos propósitos da pesquisa. 

Na sequência, procedeu-se à categorização dos dados num movimento 

classificatório. Para Bardin (1977), categorização é a classificação dos elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o gênero. Todas as categorias e subcategorias emergiram diretamente dos 

dados, não foram estabelecidas à priori. 

Por último, realizou-se o movimento de análise dos resultados por meio de 

inferência e interpretação do conteúdo manifesto e do conteúdo latente. Segundo 

Bardin (1977), nessa fase ocorre a condensação e o destaque das informações para 

análise, culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da 

análise reflexiva e crítica. 

 

3.6 Aspectos éticos 

Esta pesquisa foi aprovada no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) sob o 

Parecer nº 64463316.6.0000.5501 (Anexo 1). 

Para obtenção dos dados institucionais, como origem e organização político 

administrativo, a pesquisa foi apresentada à reitora e ao vice-reitor da Instituição que 

autorizaram a coleta de dados (Apêndice B).  

Todos os gestores universitários participantes da pesquisa assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice C). Cada 

participante foi identificado pelo código com as iniciais GEST seguido de um número 

de identificação subsequente (GEST01...). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Trajetória do ensino superior público no estado de Mato Grosso  

As universidades estaduais constituem um segmento específico do setor 

público de ensino superior brasileiro e estão fora do âmbito de atuação do Ministério 

da Educação. São mantidas e fiscalizadas por seus respectivos Estados (SAMPAIO, 

BALBACHESKY, PEÑALOZA, 1998). 

A primeira tentativa de iniciar o ensino superior no antigo território do estado 

de Mato Grosso surgiu com os padres salesianos, que estavam presentes desde 

1925 na cidade de Campo Grande. Os registros apontam a fundação da instituição 

da Faculdade Dom Aquino de Filosofia Ciências e Letras (FADAFI) em 1961 como a 

primeira instituição de Ensino Superior em Mato Grosso (BITTAR; SILVA; VELOSO, 

2003). 

Em 1962 houve a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia na cidade 

de Campo Grande, que em 1966 foi incorporada pela Lei Estadual nº 2.260 de 26 de 

julho de 1966 criando uma nova estrutura juntamente com os cursos de Ciências 

Biológicas e Medicina.  

Um ano depois, em 1967, o governo do estado de Mato Grosso criou na 

cidade de Corumbá o Instituto Superior de Pedagogia e na cidade de Três Lagoas o 

Instituto de Ciências Humanas e Letras, ampliando a rede pública estadual de 

Ensino Superior (UEMS, 2016). 

Em 1969 o Ministério da Educação (MEC) autorizou a criação da 

Universidade Federal do Estado de Mato Grosso (UFMT) na cidade de Cuiabá e 

formalizou a instituição da IES pela Lei Federal nº 5.647, de 10 de dezembro de 

1970.  

Imediatamente após a autorização da criação da Universidade Federal de 

Mato Grosso foi publicada a Lei Estadual nº 2.947, de 16 de junho 1969, que criou a 

Universidade Estadual do Mato Grosso com campus nas cidades de Campo Grande, 

Corumbá e Três Lagoas. 

Os conflitos, que eram visíveis nos campos político e econômico, 

instauravam-se também no campo educacional, pois o território norte do estado 
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agora tinha uma Universidade Federal, enquanto o território sul contava com uma 

universidade estadual, embora de portes e tamanhos praticamente semelhantes.  

Com a assinatura da Lei Complementar Federal, nº 31 de 11 de outubro de 

1977, que criou o Estado do Mato Grosso do Sul, a Universidade Estadual de Mato 

Grosso foi federalizada, passando a denominar-se Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), de acordo com Lei Federal nº 6.674 de 05 de julho de 1979. 

Ainda em 1978 foi criado o Instituto de Ensino Superior de Cáceres (IESC), na 

porção norte do estado de Mato Grosso, embrião que dá origem, alguns anos mais 

tarde, à Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT, 2016), em 1978, como 

Instituto do Ensino Superior, no município de Cáceres.  

Criada para ser uma Instituição de Ensino Superior do interior para o interior, 

o IESC, como era conhecida a instituição, ficou com sua estrutura administrativa 

vinculada inicialmente à Secretaria Municipal de Educação e Assistência Social 

(UNEMAT, 2016).  

A proposta da criação do IESC estava fundamentada na necessidade de 

promover o ensino e a pesquisa de nível superior, atendendo às demandas de 

egressos de 2º grau e de professores da rede de ensino municipal e estadual 

(ZATTAR, 2008). 

Após sete anos de atividades, em 1985, o governo do estado de Mato Grosso 

criou a Fundação Centro Universitário de Cáceres (FCUC), com objetivo de 

promoção da pesquisa e o estudo de diferentes ramos do saber, divulgação 

cientifica, técnica e cultural. A partir de 1989 a instituição passou a criar núcleos 

pedagógicos em outros municípios e a se chamar Fundação Centro de Ensino 

Superior de Cáceres (FCESC).      

Em 1992 a FCESC, com uma lei complementar do estado de Mato Grosso, 

passou a denominar-se Fundação de Ensino Superior de Mato Grosso (FESMAT), e 

em dezembro de 1993, pela Lei Complementar nº 30, a instituição recebeu o título 

de universidade e novamente seu nome foi alterado: passou a ser designada 

Universidade do Estado de Mato Grosso (ZATTAR, 2008). 



52 

 

Foram criados dez núcleos pedagógicos no período de 1989 a 1999, que 

juntamente com a sede da instituição totalizaram 11 unidades. Essas unidades, após 

1993, foram transformadas em campi universitários.  

O Quadro 6 demonstra, por ordem de fundação, os municípios onde os campi 

foram instalados. 

 
Quadro 6 - Relação de municípios e ano de fundação dos campi universitários 

Municípios Ano de Fundação 

Cáceres 1978 
Sinop 1990 
Alta Floresta 1991 
Alto Araguaia 1991 
Nova Xavantina 1991 
Pontes e Lacerda 1991 
Luciara2 1991 
Barra do Bugres 1994 
Colíder 1994 
Tangará da Serra 1995 
Juara 1999 
Nova Mutum  2013 
Diamantino 2013 
Fonte: UNEMAT (2017a) 

 
Conforme Rieder (2011), a criação da instituição foi consequência do 

processo de interiorização das Universidades Federais de Pelotas, da Universidade 

Federal de Mato Grosso, da Fundação Universidade de Rio Grande e da 

Universidade Católica de Pelotas acompanhada da implantação de um campus 

avançado, em 1973, do Projeto Rondon no município de Cáceres.  

Após o ano de 1999 a instituição iniciou seu processo de expansão, que 

contou com o aumento de cursos e vagas ofertadas, efetivando o cumprimento de 

sua missão que foi descrita em seu Plano de Desenvolvimento Institucional de 2008-

2014: ―Levar a educação superior ao interior do estado de Mato Grosso por 

intermédio de cursos e programas especiais com características próprias‖. 

                                                
2
 O campus de Luciara foi criado para desenvolver parceria com prefeituras e outros órgãos. Não há 

cursos regulares, nem servidores (docentes e técnicos) efetivos nesse campus.  
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Além dos cursos de graduação regulares/contínuos, a instituição também 

conta com modalidades diferenciadas no atendimento a demandas específicas. Uma 

das modalidades é a Educação Indígena, que oferece graduação em licenciatura 

específica e diferenciada para mais de trinta etnias. Outra modalidade é o Programa 

Parceladas, que oferece graduação, em regime parcelado ou em regime contínuo, 

para atender às demandas de formação de professores em diferentes regiões do 

Estado de Mato Grosso. 

Além da modalidade de Educação Indígena e do Programa Parceladas, a 

instituição também oferece graduação no Ensino a Distância, integrando o Sistema 

da Universidade Aberta do Brasil (UAB).  

Como mostra o Quadro 6, atualmente a instituição conta com 13 campi 

instalados e oferta sessenta cursos presenciais de oferta regular/contínua. A última 

grande expansão, com novos cursos e novos campi ocorreu em 2013, com a 

incorporação da faculdade municipal de Nova Mutum e de uma faculdade privada 

localizada no município de Diamantino.  

A Figura 1 demonstra, em uma linha do tempo, a expansão da instituição. 

 
Figura 1 - Trajetória institucional da universidade pesquisada 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2018). 

Percebe-se que o processo de expansão e interiorização da educação 

superior no Brasil segue com a criação de novas instituições sem o devido 

alinhamento com a oferta da educação superior realizada por universidades 

estaduais. Assim, a expansão acaba duplicando a aplicação de recursos públicos, 

resultando em falta de planejamento e desarticulação entre a União e os Estados 

(FIALHO, 2012). 
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Em dezembro de 2016 a instituição atuava em 42 cidades, oferecendo 65 

cursos presenciais de graduação; 70 turmas em modalidades diferenciadas: a 

distância, fora de sede, indígena e parceladas; e 57 programas de pós-graduação 

lato sensu e stricto sensu, que atendem a uma população de 2,6 milhões de 

habitantes, qualificando mais de 27 mil cidadãos (UNEMAT, 2017a), o que contribui 

diretamente com o desenvolvimento regional no Estado de Mato Grosso.  

 

4.2 Estrutura funcional da instituição 

As universidades têm estruturas administrativas e funcionais complexas. 

Conforme Vergara (1988), a Lei nº 5.540 de 1968 propôs a inclusão de colegiados 

com representação das atividades, categorias e órgãos distintos das comunidades 

externa e interna. Todas as categorias têm direito a voz e voto.  

A estrutura administrativa da instituição foi criada sob a forma de fundação 

pública pela Lei Estadual nº 30 de 15 de dezembro de 1990, com um único Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). É representada legalmente pelo reitor, que é 

responsável pela gestão central: reitoria e suas pró-reitorias.  

De acordo com a Resolução CONSUNI, nº 2, de 2012, sua estrutura situa-se 

entre cinco grupos de órgãos: Colegiados Superiores, Administração Central, 

Administração Executiva Central, Administração Regional e Administração Didático-

Científica. Os órgãos ligados aos colegiados superiores compreendem o congresso 

universitário e os conselhos curador, universitário e de ensino, pesquisa e extensão 

- Congresso Universitário: tem como função definir as macros políticas pela 

representação paritária da comunidade acadêmica e participação da sociedade. É 

realizado ordinariamente a cada seis anos (UNEMAT, 2012). 

- Conselho Curador (CONCUR): tem funções consultivas, deliberativas e 

normativas relativas às matérias estabelecidas em lei. É presidido pelo reitor e 

composto por oito conselheiros que são oriundos da comunidade interna (docentes, 

técnicos e discentes) e comunidade externa (indicações do governador do estado, 

das classes empregadoras e da classe de empregados) (UNEMAT, 2012). 

- Conselho Universitário (CONSUNI): desempenha funções consultiva, 

deliberativa e normativa em funções que recaem nas matérias de gestão, 
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orçamento, finanças, patrimônio e desenvolvimento institucional da Universidade. 

Não conta com membros da comunidade externa (UNEMAT, 2012). 

- Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE): tem funções 

consultiva, deliberativa e normativa em funções que recaem nas matérias didático-

científica e pedagógica. Esse conselho não conta com membros da comunidade 

externa (UNEMAT, 2012). 

Os órgãos ligados à administração central englobam a reitoria, vice-reitoria, 

chefia de gabinete e seus assessores diretos, enquanto os órgãos ligados à 

administração executiva central englobam as pró-reitorias, assessorias técnicas e 

toda a estrutura de diretores e supervisores que atendem as pró-reitorias.  

Os órgãos ligados à administração regional estão diretamente relacionados 

aos campi universitários, envolvendo cargos de diretores, assessores e 

supervisores. Já os órgãos ligados à administração didático-científica compreendem 

as estruturas administrativas de faculdades e cursos. 

Além dos espaços proporcionados pelos colegiados superiores, que tomam 

as decisões de macropolíticas, existem os colegiados dos campi, denominados 

colegiados regionais; os órgãos colegiados das faculdades; e os órgãos colegiados 

de cada curso, que proporcionam espaço de participação a assuntos de menor 

complexidade.  

Assim, todos os cursos de graduação, as faculdades e os campus têm um 

colegiado para discutir matérias de seu interesse. Caso a matéria tenha 

complexidade alta ou envolva recursos financeiros que não foram previstos no 

orçamento da instituição, esta deve seguir para aprovação nos colegiados 

superiores. 

As principais regras estabelecidas para os colegiados superiores são 

semelhantes e estão descritas no Quadro 7. Os colegiados que representam os 

campi, as faculdades e os cursos têm em sua composição membros da comunidade 

interna, seguindo o recomendado pela Lei de Diretrizes e Base da Educação 

Nacional que determina a gestão democrática e assegura a existência de órgãos 

colegiados deliberativos com a participação de 70% dos assentos preservados aos 

docentes (BRASIL, 1996). 
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Quadro 7 - Principais regras dos colegiados superiores 

Colegiado Periodicidade Composição  Início dos 
trabalhos 

Deliberações 
Simples 

Deliberações 
Qualificadas 

CONCUR 

A cada 120 
dias 

Comunidade 
Externa e 

Comunidade 
Interna 

50% do 
total de 

membros + 
1 membro 

Não há 
informações 
no regimento 

2/3 do total 
dos membros CONSUNI 

Comunidade 
Interna: 

70% docentes 

20% técnicos 

  10% 
discentes 

50% do total 
dos membros 

eleitos + 1 
membro CONEPE 

Fonte: UNEMAT (2012), com adaptações. 

 

A instituição objeto de estudo criou em sua estrutura administrativa, para 

acompanhar as ações dos colegiados superiores, uma assessoria que se chama 

Assessoria Especial de Normas dos Órgãos Colegiados (ASSOC).  

A ASSOC mantém uma página no portal eletrônico da universidade que 

disponibiliza informações sobre legislação, regulamentos, eleições, além de atas e 

agenda das reuniões realizadas pelos colegiados. As matérias em discussão e as 

aprovadas também são disponibilizadas na integra na página virtual da ASSOC.  

A universidade pesquisada segue o que Leitão (1985) dispõe, quando explica 

que a universidade deveria ser estruturada de forma diferente, por conselhos, 

citando o Conselho Universitário que deve ser formado pela elite do mundo 

acadêmico-científico e descomprometido com a carreira e o Conselho de Curadores, 

que deve ser formado por membros da elite empresarial que tinham 

responsabilidade financeira na instituição.  

A separação entre a política universitária, realizada nos conselhos, e as 

unidades administrativas, que operacionalizam as decisões colegiadas, segue o que 

Leitão (1985) e Vergara (1988) esclarecem quando explicam que a liberdade 

intelectual, diferenças ideológicas, opiniões divergentes e oferta de espaços para a 

discussão devem ser oferecidas na Universidade.  
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4.3 Conselho universitário: análise acerca da gestão democrática 

participativa na voz de seus membros  

Esta subseção destina-se à análise para das atas das reuniões do Conselho 

Universitário (CONSUNI). Em 2015 foram realizadas três sessões ordinárias e uma 

sessão extraordinária. Em 2016 foram realizadas três sessões ordinárias e duas 

extraordinárias do CONSUNI, conforme Quadro 8. 

 

Quadro 8 - Registro das sessões do conselho universitário nos anos de 2015 e 2016 
2015 

Identificação do 
Conselho 

Tipo da 
sessão 

Ordem da 
sessão Período da sessão 

Número de 
Conselheiros 

presentes 
CONSUNI Ordinária 1ª 23 e 24 de abril 42 

CONSUNI Ordinária 2ª 26 e 27 de agosto 40 

CONSUNI Ordinária 3ª 27 e 28 de outubro 36 

CONSUNI Extraordinária 1ª 27 de agosto 32 

2016 

Identificação do 
Conselho 

Tipo da 
sessão 

Ordem da 
sessão Período da sessão 

Número de 
Conselheiros 

presentes 
CONSUNI Ordinária 1ª 29 e 30 de março 31 

CONSUNI Ordinária 2ª 08 a 10 de novembro 32 

CONSUNI Ordinária 3ª 15 de dezembro 33 

CONSUNI Extraordinária 1ª 04 e 05 de maio 32 

CONSUNI Extraordinária 2ª 14 de dezembro 29 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

A partir da análise de conteúdo das atas das sessões ordinárias e 

extraordinárias, do Conselho Universitário (CONSUNI) nos anos de 2015 e 2016 

emergiram três categorias, sendo elas: autonomia universitária; políticas de 

desenvolvimento Institucional e gestão democrática participativa.  

Em cada categoria analítica as falas dos participantes das sessões foram 

organizadas em subcategorias, de acordo com a similaridade das temáticas 

discutidas. 
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Categoria 1 - Autonomia Universitária 

Essa categoria reúne falas dos conselheiros com reflexões referentes à 

autonomia da instituição declarada na Constituição federal de 1988. Emergiram três 

subcategorias das sessões, que estão organizadas em: 1) autonomia didático-

científica; 2) autonomia administrativa; e 3) autonomia de gestão financeira e 

patrimonial. 

 
Subcategoria 1 - Autonomia Didático-Científica 

Os dados agrupados nessa subcategoria relacionam-se às discussões que 

envolvem a abertura de novos cursos, sua forma de oferecimento dos cursos, suas 

matrizes curriculares e sua política institucional.  

―Tem cursos que estão saturados e a universidade tem que fazer 
uma coisa diferente, como o rodízio de cursos‖ (CONS38 – 
CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2015). 
 
―Não se pode pensar em atender apenas as demandas regionais, é 
preciso se definir qual é o papel das Parceladas na universidade‖ 
(PROF2 – CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 
 
―Está na hora de se repensar as matrizes curriculares, é preciso 
pensar em como ser atrativo para atender a demanda de mercado. É 
preciso tomar uma decisão em relação a modernização das matrizes 
curriculares‖ (CONS45 – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 
 
―A universidade é jovem e não se pode deixar seguir aos ventos, é 
preciso saber qual é o real papel da universidade, e é preciso ter 
uma visão política‖ (CONS40 – CONSUNI – 3ª sessão ordinária 
2016). 

 
Os dados sugerem que as discussões do Conselho envolvem deliberações 

referentes ao papel da universidade, uma vez que a comunidade externa demanda 

proposições de novos cursos, novos formatos de oferecimento. Também é possível 

deduzir, com as falas descritas, que a garantia da autonomia didático-científica é 

preservada, pois os conselheiros realizaram reflexões quanto a matrizes que 

possam vir atender à demanda de mercado.  

As discussões acerca do atendimento da demanda de mercado e o papel da 

universidade não é uma novidade na academia. Fávero (2006) explica que mesmo a 

Constituição Federal de 1988 reconhecendo que as universidades devem ter 

autonomia didático-cientifica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, a 

realidade não parece ser tão simples.  
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Durham (2005) esclarece a autonomia didática-científica comparada as outras 

autonomias constitucionais, é mais assegurada nas universidades, pois não se trata 

de autonomia da instituição e sim dos cientistas e das equipes de pesquisadores.  

 

Subcategoria 2 - Autonomia Administrativa 

Os dados agrupados nessa subcategoria relacionam-se às reflexões 

referentes à autonomia administrativa da instituição diante de deliberações quanto à 

criação de novos cursos, núcleos pedagógicos e campus, da reorganização dos 

campi e movimentação de servidores. 

―Quanto à importância da democracia, é preciso ter responsabilidade 
com o que está sendo votado [criação de cursos e núcleos 
pedagógicos]‖ (CONS2 – CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2015). 
  
―Não haverá nenhuma reunião para tratar politicamente sobre esse 
assunto [implantação de novo campus] sem a presença da equipe 
institucionalizada aqui, não se deve expor a instituição sem uma 
profunda análise quanto à criação de um campus‖ (Presidente – 
CONSUNI – 3ª sessão ordinária 2015). 
 
―Qual a relação da prefeitura e dos vereadores com a universidade, 
qual o significado para os gestores municipais e tanto interesse em 
se manter a universidade no município?‖ (CONS4 – CONSUNI – 1ª 
sessão ordinária 2016). 
  
―O interesse dos profissionais não pode ser maior que o interesse 
institucional, seria ideal abrir um edital para levantamento de vagas 
para saber para onde pode ir este professor‖ (PROF1 – CONSUNI – 
1ª sessão ordinária 2016). 
 
―Irá construir uma comissão para criar um Programa de Curso 
Itinerante. Existem demandas sociais a serem escutadas. 
Juridicamente não se pode pensar em obrigar um professor a ser 
itinerante, mas é preciso se pensar em novos tempos‖ (Presidente – 
CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 
 

Os dados demonstram que no Conselho Universitário existem deliberações 

quanto à abertura de novos cursos, núcleos pedagógicos e campus, o que sugere 

que a gestão central encaminha essas demandas à decisão dos colegiados, 

respeitando a autonomia administrativa da universidade e seus órgãos deliberativos.  

Também é possível notar a existência da autonomia administrativa quando se 

realiza o destaque às deliberações em relação às mudanças da estrutura didática-

científica e administrativa, a implantação de um programa de cursos itinerantes e a 

movimentação de seus servidores, técnicos e docentes, entre as unidades. 
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Durham (2005) atenta que no caso de universidades públicas a autonomia 

administrativa é mais complexa, pois a estrutura da Administração Pública no Brasil 

está sob o rígido controle burocrático, o que não permite à instituição universitária a 

liberdade necessária para a organização administrativa.  

 
Subcategoria 3 - Autonomia de gestão financeira e patrimonial 

Os dados agrupados nesta subcategoria se relacionam às falas quanto à 

autonomia de gestão financeira e patrimonial da instituição. 

―As emendas parlamentares são de extrema importância para a 
instituição, porém não se pode pensar em receber recursos em troca 
de abertura de campus e cursos‖ (Presidente – CONSUNI – 1ª 
sessão ordinária 2016). 

 
―É preciso saber o que se deve fazer com os cursos que não têm 
demanda. A pergunta é o que fazer com o curso de baixa procura? 
Que esta é uma preocupação de todos inclusive do governador, 
quando se faz as contas em relação aos gastos‖ (PRO3 – CONSUNI 
– 1ª sessão ordinária 2016). 
 
―A preocupação consiste na transferência de despesas para outros 
campus e criando nova despesa com outro curso, que frente à crise 
financeira fica difícil pensar na nova geração de custos‖ (CONS44 – 
CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 

 
―Há preocupação com o gasto ao término de cada curso, e assim é 
preciso se pensar quanto é que se custa um curso quando se tem 
apenas quatro ou cinco alunos em sala de aula‖ (PRO3 – CONSUNI 
– 1ª sessão ordinária 2016). 

 
Os dados destacados sugerem que o Conselho está atento para preservar a 

autonomia de gestão financeira e patrimonial da instituição ao discutir a abertura de 

novos cursos e campi que sejam condizentes com a demanda da sociedade e não 

como uma troca por emendas parlamentares.  

As falas apresentadas também demonstram que existe preocupação dos 

conselheiros com a transferência de despesas entre as unidades e com o custo de 

cada curso diante da formação de poucos alunos por turma, por ser possível que o 

governo não efetue a transferência de recursos à instituição quando analisar seus 

gastos. 

Um dos problemas na discussão da autonomia financeira das universidades 

públicas, para Durham (2005), está atrelado à forma como os recursos são 

repassados. Para a autora, instituições públicas não podem funcionar sem a 

garantia do repasse de recursos, e no caso das universidades mais de 80% das 
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despesas são destinadas à folha de pagamento, que é a única despesa que não 

sofre cortes. 

Logo, o que se vê, é uma espécie de conformismo em reivindicar a autonomia 

plena da gestão financeira, pois as universidades terão que trabalhar com menos de 

20% de seu orçamento para efetivar investimentos (DURHAM, 2005). 

 
Categoria 2 - Políticas de Desenvolvimento Institucional 

Essa categoria abrange as falas referentes ao desenvolvimento institucional 

que emergiram durante a realização das sessões e está organizada nas seguintes 

subcategorias: 1) desafios para o desenvolvimento institucional; 2) fortalecimento 

das modalidades diferenciadas; e 3) descentralização administrativa. 

 

Subcategoria 1 - Desafios para o desenvolvimento Institucional 

O conjunto de falas agrupado nesta subcategoria discorre sobre os desafios 

enfrentados pela universidade para a elaboração de políticas ao desenvolvimento 

institucional. 

―O CONS29 lembra que o planejamento deve iniciar nos campi, e 
que seja valorizado o planejamento do campus que realizou. A 
presidente reforça quanto a responsabilidade dos campi para o 
planejamento. A PROF9 reforça que não existe planejamento 
institucional se não existe planejamento do curso e posteriormente 
do campus. E [...] que as prioridades devem chegar da comunidade 
acadêmica.‖ (PROF9 – CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2015) 
 
―Algumas questões estão sendo discutidas, como exemplo, o 
interesse em ser professores, e isto faz parte da cultura dos 
professores com relação à valorização da profissão. Estamos 
vivendo uma crise do que é a universidade e para que ela serve. 
(PRO7 – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2015). 
 
―Este é o momento de saber qual a saída; que é preciso reinventar a 
universidade, ter a coragem de começar a enfrentar os problemas e 
que se deve começar por onde se tem mais problemas.‖ (CONS2 – 
CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2015). 
 
―O CONS6 questiona, no artigo 19, se é possível no ‗prazo de cinco 
anos‘ a editora tornar-se autossustentável financeiramente. A 
Presidente e a PROF5 respondem afirmativamente. O CONS43 
sugere que seja realizado um planejamento a curto, médio e longo 
prazo a fim de se avaliar anualmente as metas‖ (CONS43 – 
CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 
 
―A instituição só sobreviveu a todos os ataques por estar espalhada 
em todo o estado de Mato Grosso. Que a universidade estadual do 
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Rio Grande do Norte está sendo privatizada, isto é um retrocesso. 
Assim é preciso ocuparmos para não naufragar‖ (CONS40 – 
CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 
 
―São muitos desafios a serem superados e uma comissão será 
constituída para dialogar com a sociedade e discutir possibilidades 
de expansão‖ (Presidente – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 

 
 ―Essas discussões têm que acontecer de forma clara por ser 
importante para se decidir o que é melhor para a universidade, e que 
é preciso discutir sobre política de permanência na instituição, e que 
se tenha qualidade nos cursos‖ (CONS49 – CONSUNI – 1ª sessão 
ordinária 2016). 

 
―É preciso se garantir a permanência por um período e não apenas 
nos primeiros semestres‖ (CONS34 – CONSUNI – 2ª sessão 
ordinária 2016). 

 
Os dados demonstram que os conselheiros realizaram reflexões referentes às 

prioridades do planejamento, à crise da universidade frente à desvalorização dos 

profissionais que ela forma, às propostas para uma possível reinvenção da 

instituição, à pretensão de ter órgãos suplementares autossustentáveis, à expansão 

da instituição em todo território estadual e às políticas de permanência aos 

discentes.  

Conforme Ferreira (2012), as reflexões acerca das finalidades da 

universidade no Brasil constitui-se um desafio por considerar que as IES têm uma 

natureza própria, com objetivos e finalidades específicas e diferentes de outras 

instituições.  

Para a autora ―entender as novas finalidades e concepções propostas para as 

universidades [...] torna-se imprescindível no atual momento histórico, principalmente 

para os interessados na defesa da universidade como bem público‖ (FERREIRA, 

2012, pp. 469-470). 

 

Subcategoria 2 - Fortalecimento das Modalidades Diferenciadas 

A segunda subcategoria agrupa falas que se relacionam às modalidades 

diferenciadas de atuação da instituição, como turmas fora da sede, oferecimento de 

turmas de maneira parceladas, educação a distância e educação indígena. 

―É preciso discutir as parceladas, que já deu frutos e que hoje precisa 
ser repensado para rever as políticas a serem adotadas‖ (Presidente 
– CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2015). 
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―Cria o auxílio financeiro a estudantes vinculados aos cursos do 
programa Parceladas, executados por meio do Plano Nacional de 
Formação de Professores da Educação Básica – PARFOR‖ (PRO5 – 
CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2015). 
 
―Ressalta a grande importância da educação indígena‖ (PRO5 – 
CONSUNI – 3ª sessão ordinária 2015). 
 
―[educação indígena] é de grande relevância para a universidade‖ 
(CONS38– CONSUNI – 3ª sessão ordinária 2015). 
 
―É preciso ocupar o estado com cursos de modalidades 
diferenciadas, as turmas fora de sede e outras‖ (CONS33 – 
CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 
 
―Se a instituição não abraçar estes cursos [à distância] outras IES 
farão, precisamos ocupar todos os espaços‖ (CONS41 – CONSUNI – 
3ª sessão ordinária 2016). 
 
―A universidade tem buscado os melhores caminhos e a UAB é 
necessária‖ (CONS41 – CONSUNI – 3ª sessão ordinária 2016). 
 
―O ensino a distância tem sido experimentando e implementado na 
instituição desde 1990, que está questão do PARFOR [Programa de 
Formação Inicial de Professores da Educação Básica] foi um avanço 
para a parcelada, pois nunca tinha sido possível o acesso a recursos 
federais e hoje foi possível um financiamento de 99%‖ (PROF7 – 
CONSUNI – 3ª sessão ordinária 2016). 
 

Os dados apontam para um fortalecimento da instituição nessas modalidades 

de oferecimento do ensino superior. O anuário estatístico da IES indica que 65 

turmas de graduação são oferecidas em modalidades diferenciadas (UNEMAT, 

2017a). As falas dos conselheiros corroboram com a continuidade dessa política e 

elogiam os avanços.  

Para Gentil e Santos (2016, p. 67), a instituição denomina como modalidade 

diferenciada um curso em que a ―proposta curricular é diferenciada, e sua oferta se 

faz por turmas únicas, com definição própria de tempos, espaços e metodologias, 

atendendo a demandas específicas‖.  

A pesquisa realizada pelas autoras em teses e dissertações produzidas pelos 

docentes da universidade em questão evidenciou que existem ações efetivas 

―voltadas à democratização do acesso à educação superior‖. Essa afirmação 

corrobora com as falas dos conselheiros quanto ao fortalecimento das modalidades 

diferenciadas. 
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Subcategoria 3 - Descentralização Administrativa 

Os dados agrupados nesta subcategoria relacionam-se às falas de ações que 

visam alterar a estrutura administrativa e, consequentemente, seu desenvolvimento 

institucional.  

―Acompanhei as contas da universidade por algum tempo, e grande 
parte dos apontamentos que a reitoria recebeu, são demandas 
geradas nos campus. Então é preciso se pensar muito sobre a 
descentralização, é muito complexa, profunda, a responsabilidade é 
muito grande‖ (CONS41 – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 

 
―A descentralização participativa gerará mais eficiência e os câmpus 
precisam ter maior autonomia para gerir suas peculiaridades. 
Pondera que enviar todas as demandas para a gestão central acaba 
prejudicando a universidade‖ (TEC1 – CONSUNI – 2ª sessão 
ordinária 2016). 

 
―Se ocorre algum problema local de gestão, tudo recai sobre a 
reitoria. Nesse sentido, talvez a solução esteja na descentralização 
do CNPJ‖ (Presidente – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 
 
―É importante ver o que outras universidades estaduais fazem e 
lembra que a gestão central não dá conta de dirimir tudo e que as 
faculdades podem contribuir mais. Que não dá mais para centralizar 
na Reitoria, DPPF ou DURA‖ (Presidente – CONSUNI – 1ª sessão 
ordinária 2016). 

 

Emergiram das falas descritas uma possível política de descentralização 

administrativa, em que cada campus teria seu próprio Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica (CNPJ) e suas responsabilidades legais individuais, aos diretores dos 

campi, deixando de haver a centralização de ações e processos na gestão central.  

Schermerhorn (2007, p. 232) elucida que o conceito de descentralização é a 

―dispersão da autoridade para tomada de decisões por todos os níveis da 

organização‖. De acordo com Abrucio (1997), Bresser-Pereira (1998b) e Paludo 

(2012), a centralização política e administrativa é uma das principais ideias do 

modelo burocrático de administrar a gestão pública brasileira. Para os autores, o 

modelo gerencial tem a ideia inversa: descentralização política e administrativa.  

Diante disso pode-se concluir uma possível inclinação para um modelo mais 

participativo, democrático, de estrutura flexível, com descentralização política e 

administrativa e mais autonomia aos diretores das unidades, típico de um modelo de 

administração gerencial. 
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Categoria 3 - Gestão Democrática Participativa 

Nessa categoria agruparam-se falas que se relacionam com as características 

de uma gestão democrática participativa, em que se pode verificar deliberações 

sobre a distribuição de recursos financeiros entre as unidades regionalizadas, o 

compromisso da gestão e dos conselheiros de se discutir com a comunidade suas 

ações e a prática da transparência na divulgação de seus atos.  

Emergiram das falas três subcategorias: 1) distribuição de recursos 

financeiros; 2) compromisso com a sociedade; e 3) prática da transparência pública. 

 

Subcategoria 1 - Distribuição de Recursos Financeiros 

Os dados agrupados nessa subcategoria emergiram de falas relacionadas à 

distribuição de recursos entre as unidades, entre os campi. 

―A universidade precisa ter critérios para repasses dos recursos, que 
a partir do momento que se tem esses critérios o campus passa a ter 
uma política‖ (CONS38 – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2015). 
 
―Ainda falta um sistema de informação para controle acadêmico e o 
que está sendo proposto é apenas um início do novo caminho. Tem 
experiências boas de outras IES no Brasil nesta questão [distribuição 
de recursos entre campi]‖ (Presidente – CONSUNI – 2ª sessão 
ordinária 2015). 
 
―É preciso se pensar em áreas para a distribuição dos recursos e 
fazer a proporção em relação ao tamanho do campus‖ (PRO4 – 
CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 
  
―Questiona quanto à metodologia a ser utilizada e que existe a 
probabilidade dos campi pequenos não se desenvolverem ao longo 
do tempo‖ (CONS43 – CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 
 
―Apresenta suas preocupações [quanto à distribuição de recursos 
financeiros], sobretudo quando se apresenta perdas para os campi 
menores‖ (PROF1 – CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 
 
―É preciso se ter previsão de um custo mínimo para garantir recursos 
para os campi menores e fazer cálculos quanto às despesas com 
terceirizadas refletindo que a proporcionalidade deve ser levada em 
conta dada a variação dos problemas‖ (CONS38 – CONSUNI – 1ª 
sessão ordinária 2016). 
 
―A presidente reforça que é um desafio achar a melhor forma 
possível [de distribuição de recursos financeiros]‖ (Presidente – 
CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 
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As falas revelaram a preocupação dos conselheiros acerca de uma política de 

distribuição dos recursos aos campi, principalmente aos menores, que têm menor 

quantidade de cursos em andamento, o que resulta em um número menor de alunos 

ativos, o que supostamente poderia representar repasses menores.  

A análise dos documentos oficiais da instituição revelou que a gestão central 

não tem obrigatoriedade legal de discutir em seus conselhos superiores a 

distribuição financeira de recursos, no entanto foi proporcionada a formação de uma 

comissão mista com representatividade dos campi e da gestão central, com objetivo 

de encontrar uma forma de operacionalizar a forma de distribuição dos repasses 

entre os campi.  

Essa ação está alinhada com a explicação de Paes de Paula (2005) quanto à 

possibilidade de proporcionar uma gestão mais participativa, de práticas 

democráticas deliberativas, em que os atores participam do processo decisório.  

 

Subcategoria 2 - Compromisso com a Sociedade 

Os dados agrupados nessa subcategoria relacionam-se às falas em que os 

conselheiros reconhecem a importância da sociedade e a sua vinculação com a 

universidade. 

―O relator sugere a discussão quanto à forma de ingresso, como o 
ingresso por meio da análise de histórico do segundo grau, que tem 
sido significativo para Alto Araguaia. Não sugere a abertura de outro 
campus, dados os valores elevados para tal, que os respectivos 
cursos poderiam ser transferidos para outros campi, mas que cabe 
ser discutido pela comunidade do campus de Alto Araguaia‖ 
(CONS40 – CONSUNI – 2ª sessão ordinária, 2015). 
 
―É preciso se pensar na qualidade estrutural, mas que também é 
preciso se pensar a qualidade das nossas aulas, da nossa atuação 
em sala de aula. Esquecemo-nos de pensar na comunidade que 
paga nossos salários‖ (PRO3 – CONSUNI – 2ª sessão ordinária, 
2015). 
 
―Se deve escutar mais a comunidade e ser forte, ter cursos de 
qualidade‖ (Presidente – CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 
 
―Todos os campus começaram próximos da sociedade e atualmente 
é preciso estar mais perto, saber o que a sociedade pensa sobre 
nós‖ (Presidente – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 
 
―Percebe um certo corporativismo e o medo de se ‗cortar na carne‘. É 
preciso ter o compromisso com a sociedade‖ (CONS45 – CONSUNI 
– 2ª sessão ordinária 2016). 
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―Discutir o que é melhor para a universidade e para a sociedade. É 
preciso se comunicar com a sociedade‖ (PRO7 – CONSUNI – 2ª 
sessão ordinária 2016). 
 
―A universidade sofre uma pressão da sociedade em relação à 
eficiência e eficácia‖ (CONS43 – CONSUNI – 3ª sessão ordinária 
2016). 
 
―Não se pode pensar apenas nos recursos conquistados, mas no 
retorno à sociedade e nas parcerias para a realização do mesmo‖ 
(CONS26 – CONSUNI – 1ª sessão extraordinária 2016). 
 
―Há preocupação com a questão de gastos resultantes de abertura 
de curso. A população realmente quer o curso?‖ (CONS43 – 
CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 
 
―Não se pensa em fechar campus, apenas atender a demanda da 
região com a realização de turmas especiais de cursos ofertados um 
de cada vez‖ (CONS50 – CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 
 

Os dados demonstram que os conselheiros têm preocupação com o que a 

sociedade idealiza da instituição. Para os conselheiros se faz necessário prestar 

contas, garantir a qualidade nos cursos, conhecer seus anseios e atender às 

demandas da sociedade.  

A frequência das falas referentes ao compromisso com a sociedade, 

proferidas por conselheiros diferentes e em momentos distintos, pode sugerir a 

preocupação da instituição em se aproximar da sociedade. 

Assemelha-se à reflexão de Menezes e Carniello (2016, p. 33) depois da 

realização de uma pesquisa do fomento de capital social no desenvolvimento 

regional do município de Mineiros-GO, em que detectaram que a universidade 

"mesmo inserida e contemporânea às mudanças políticas, econômicas, sociais e 

culturais, interfere superficialmente nos rumos que a sociedade mineirense tem 

tomado". 

 

Subcategoria 3 - Prática da Transparência Pública 

Agruparam-se nesta subcategoria as falas que confirmam o compromisso da 

gestão e dos conselheiros em prestar contas e, consequentemente, respeitar as 

práticas da transparência pública. 

―[a gestão central] Terá o compromisso de prestar contas em todos 
os conselhos da instituição e que não tomará decisões unilaterais e 
sim em conjunto com todos os diretores dos campi e deliberações 
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dos conselhos da instituição‖ (Presidente – CONSUNI – 1ª sessão 
ordinária 2015) 
 
―A presidente coloca que não é uma reitora de golpe, e que havendo 
dissonância que venha tomar pé com a coordenação do CONSUNI, 
que é preciso se ter coerência, respeito e sem sentenciar antes de 
qualquer escuta, pede que se tenham cuidado nas redes sociais e 
nos corredores, que a rede social não é o espaço para estas 
discussões, cuidado com informações distorcidas, pois somos 
formadores‖ (Presidente – CONSUNI – 3ª sessão ordinária 2015). 
 
―Esclarece que a editora não produz renda apenas com a livraria, 
receberá recursos. Orienta que a PROF5 traga, após decorrido um 
ano, prestação de contas para ser avaliada neste conselho‖ 
(Presidente – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 

 
―O conselheiro aponta os cuidados da coordenação da UAB 
[Universidade Aberta do Brasil] referente ao envio do processo de 
abertura de cursos, com suas respectivas planilhas financeiras 
destinadas à execução de cada curso, e informa que em algumas 
IES isto nem é levado para o conselho por ser uma política federal 
com recursos federais e apenas a instituição executa‖ (CONS41 – 
CONSUNI – 3ª sessão ordinária 2016). 
 

Nas falas da presidente é possível perceber as orientações aos servidores 

responsáveis quanto à prestação de contas de um dos órgãos suplementares da 

instituição. Dessa forma, nota-se que a gestão central está orientada à prestação de 

contas ao Conselho praticando a transparência na utilização dos recursos públicos.  

As ações de transparência e divulgação de informações da instituição são um 

dos elementos que devem ser descritos na dimensão VII do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), conforme estabelece o Decreto Federal nº 

9.235/2017.  

Além da legislação que normatiza o PDI, há outras legislações que garantem 

a transparência pública das ações dos gestores públicos, a exemplo da Lei de 

Acesso à Informação, Lei Federal nº 12.527/2011. 

Embora a gestão central da instituição não tenha um modelo de 

administração totalmente gerencial, percebe-se que conceitos como a transparência 

pública, (ABRUCIO, 1997) estão sendo aplicados, o que demonstra ações de 

desburocratização do serviço público. 
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4.4 Gestores universitários: percepções acerca da gestão democrática 

participativa na construção do PDI da Instituição 

A partir dos dados transcritos das entrevistas realizadas com os gestores 

universitários emergiram cinco categorias de análise: 1) espaços de participação; 2) 

comunidade acadêmica e a construção do Plano de Desenvolvimento Institucional - 

PDI; 3) aspectos de governabilidade e governança dos gestores universitários; 4) 

atuação do gestor universitário na Administração Pública; e 5) modelos de gestão 

democrática presentes na instituição. 

Essas categorias refletem as percepções dos gestores universitários acerca 

da gestão democrática participativa, evidenciando o compartilhamento de opiniões e 

as divergências de posicionamentos, o que se reflete diretamente na riqueza e na 

complexidade da elaboração de um plano de desenvolvimento institucional.  

Para cada categoria discutida emergiram falas relacionadas às 

especificidades da temática abordada, que foram organizadas nas respectivas 

subcategorias. 

 

Categoria 1 - Espaços de participação 

Para introduzir essa categoria recordam-se as palavras de Leite (2005, p.73) 

referentes aos espaços de participação na universidade: ―espaços de participação 

são sempre espaços de conflito e jogos de interesse e poder‖.   

A primeira categoria a ser analisada engloba as falas dos gestores 

institucionais na maneira como percebem a existência ou inexistência dos espaços 

de participação na instituição pesquisada.  

A categoria está organizada em duas subcategorias: 1) existência dos 

espaços de participação; e 2) inexistência dos espaços de participação‖. 

Nas falas dos gestores universitários é possível detectar que existe o 

reconhecimento da importância dos espaços de participação para uma gestão 

democrática, o que vem de encontro com o que declarou Werle (1999) ao dizer que 

a instituição que oportunizar espaços de participação possibilitará a democracia na 

prática.  
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Subcategoria 1 - Existência dos espaços de participação 

As narrativas apresentadas nessa subcategoria demonstram que a gestão da 

instituição proporciona espaços de participação. Para esses gestores os espaços 

existem e são suficientes: 

 “Eu creio que os espaços existentes atualmente dão suporte ao 
planejamento institucional. [...] Nas reuniões deixamos uma pauta 
livre, eles (participantes) que fazem a pauta e propõe todos os 
assuntos e a gente passa três a quatro horas discutindo aquela 
pauta” (GEST5). 

 
“Eu acho que os espaços são suficientes. [...] A gente sempre 
convida para reuniões os professores sem levar a decisão pronta, 
mas trazendo propostas e buscando soluções juntamente com o 
corpo docente e com o corpo técnico” (GEST6). 

 
A falta de interesse da comunidade acadêmica em participar dos espaços 

também foi alvo do relato dos gestores: 

 “Os espaços são suficientes, pois todo mundo tem oportunidade de 
participar, de opinar, de idealizar. [...] Há um espaço realmente para 
que todos possam participar, mas a maioria acaba não se 
interessando” (GEST24). 

 
“A universidade dá uma serie de oportunidade para o diálogo, dá 
abertura de ideias e existe pouco interesse na participação efetiva 
nessa vida universitária” (GEST6). 

 
De acordo com os gestores, a comunidade acadêmica dedica-se às 

atividades diretamente relacionadas à sua atuação, como os docentes priorizam a 

pesquisa, os técnicos priorizam seu trabalho rotineiro e os discentes cumprem as 

atividades relacionadas à sua formação, como pode ser observado nas narrativas 

dos gestores GEST8 e GEST24.  

 “Na universidade, principalmente no corpo docente, a tendência é os 
professores se aproximarem daquilo que lhe é mais conveniente na 
carreira, a pesquisa, por que traz a ele mais exposição, então por 
isso ele foca na pesquisa” (GEST24). 

 
“O que a universidade oferece para nós, os mecanismos são 
suficientes. O que falta talvez é um pouco de tempo da comunidade 
de participar desses espaços que a universidade expõe para nós” 
(GEST8). 

 
Os dados sugerem que a comunidade acadêmica tem voz e vez nas 

discussões sobre a gestão e o planejamento institucional, mas mesmo com essas 

oportunidades oriundas dos espaços de participação ofertados ainda existem 
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dificuldades, como falta de interesse, motivação pessoal em participar e restrição 

temporal dos atores.  

Para Carvalho (2013), é importante que haja a participação nas discussões de 

gestão das instituições universitárias, pois só com as discussões ocorridas é que 

será possível criar o Desenvolvimento Organizacional. 

Os gestores também demonstraram os tipos de espaços de participação e a 

forma que a Gestão as oportuniza: 

“Acho muito importante as reuniões que são feitas com a reitoria e os 
diretores das unidades, para se fazer um planejamento, 
principalmente no início de ano, que é uma forma de planejar” 
(GEST10). 
 
“A instituição vem aperfeiçoando os espaços de participação da 
comunidade acadêmica, então eu quero destacar dois pontos que eu 
vejo como interessante. O primeiro ponto que é mais antigo são as 
reuniões que sempre tinham, e são informais, dos coordenadores de 
campi” (GEST16). 

 
“Do ponto de vista da gestão maior da instituição, as reuniões 
também vêm acontecendo com uma frequência muito mais que 
aconteciam antigamente. [...] Por que foi implementado aqui a 
videoconferência. Até então a gente tinha que deslocar a gigantescas 
distâncias e o grupo normalmente tinha desfalques e atualmente com 
o fato de fazermos reuniões com a reitoria e suas pró-reitorias por 
videoconferência tem sido uma mão na roda” (GEST3). 

 

Conforme os dados, os espaços oportunizados pela gestão não são apenas 

de consultas, mas servem para deliberação de ações conforme se observa nas falas 

dos gestores GEST3 e GEST16. 

“Estes literalmente são sim espaços, não só de consulta, mas 
também de deliberação” (GEST3). 
 
“Esse espaço é tanto para discutir as questões orçamentárias e 
financeiras, como também de encaminhamento do cotidiano” 
(GEST16) 

 

Para os gestores GEST20 e GEST18, esses espaços de participação indicam 

o caminho para uma gestão democrática participativa: 

“Digamos assim que hoje eu vejo como um embrião de uma gestão 
participativa. Teria que ser criado mais espaços” (GEST18). 
 
“Não digo que os espaços são suficientes, mas os espaços têm nos 
dados bons parâmetros para seguir” (GEST20) 
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Embora exista o reconhecimento da maioria dos gestores pesquisados quanto 

à existência e suficiência dos espaços de participação, destacam-se, a seguir, várias 

falas referentes à possibilidade de avanços na criação de novos espaços, ou 

aumento da frequência dos espaços já existentes, na formulação de um 

planejamento estratégico que vise o desenvolvimento organizacional. 

“Eu só acho que muitas vezes na academia a gente transforma 
esses espaços em espaços muito fechados, restringindo a 
participação” (GEST2). 

 
“Nós temos várias situações que acontecem nos campi que não 
acontecem em outro lugar e não acontece na sede administrativa, 
mas quando a gente vai para uma reunião, que tem sido bem poucas 
as reuniões presenciais, e a gente vai expor, nós não temos esse 
espaço para poder expor o problema e poder achar uma solução” 
(GEST19). 
  
“Deveriam existir mais espaços. Faz parte de nossa cultura, uma 
cultura pouco coletiva, onde se espera muito do outro” (GEST22). 

 
“Falta uma capacitação para isso, vai meio que de forma empírica, 
por que no ano passado a gente fez e deu certo e esse ano vamos 
fazer de novo, ninguém pensa para daqui dois anos, daqui a cinco ou 
dez anos [...] Ainda é possível aprimorar isso, por que nessas 
reuniões a maioria do tempo ainda se usa para chorar o que não está 
funcionando” (GEST25). 

 
As ideias da garantia de representatividade de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica também foi relevada nas falas dos gestores universitários: 

“Quando fomos às reuniões em Cuiabá, aí discutimos laboratórios, 
discutimos ensino, demanda, chegamos até a discutir a metodologia 
de aula. Então foi um ponto bastante importante e penso que tem 
que ser uma prática que deve continuar na universidade” (GEST16). 

 

 ―Temos que pensar em nossos mecanismos para que eles possam 
ser mais inclusivos, uma forma de como toda a comunidade poderia 
estar discutindo de forma ampla e na macro política, que é o 
fundamental para a universidade, porque a micro política é reflexo da 
macro política‖ (GEST9). 

 

“Eu acho que hoje a dificuldade maior é o aluno, e até mesmo os 
próprios servidores, não conhecem a universidade, não conhecem as 
legislações, não sabem para que servem os conselhos, não sabe 
que ele pode participar do planejamento, que ele pode dar a opinião 
dele. A forma de oferecer esses espaços é fazer algo parecido com 
uma audiência pública dentro da universidade, que seria uma forma 
de atrair e conscientizar” (GEST10). 
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A análise dos dados sugere que os gestores universitários reconhecem que a 

gestão da instituição proporciona espaços de participação que não são apenas de 

consultas, mas que servem para deliberações nas ações da universidade, e mesmo 

sendo ações de curto prazo para alguns gestores esses espaços indicam um 

embrião de uma gestão democrática participativa. Também emergiu dos dados a 

necessidade de criação de mais espaços, que possam garantir a presença de todos 

os segmentos da comunidade acadêmica. 

A participação e o envolvimento da gestão da instituição com as demandas 

oriunda dos diretores dos campi condizem com o que Oliveira (2009) relata ao dizer 

que os dirigentes devem assumir posturas democráticas e abertas e se colocar 

como integrantes e participantes do planejamento das ações.  

Oliveira (2009) complementa explicando que em organizações onde o nível 

de participação é mais amplo há maior oxigenação nas relações, o que facilita o 

processo de crescimento institucional, pois são nesses espaços que os sujeitos 

experimentam exercícios de reflexão e autorreflexão em relação às ações. 

 

Subcategoria 2 - Inexistência dos espaços de participação 

Nessa subcategoria os gestores têm percepções contrárias à subcategoria 

anterior, ou seja, a existência de espaços de participação. Suas falas evidenciaram 

que não existem espaços de participação fora dos espaços formais, ou seja, fora dos 

colegiados.  

“Não há reuniões para debates, nós passamos por algumas 
mudanças e mudanças essas que só foram notadas via conselho, os 
conselhos superiores e nos colegiados, nos espaços formais” 
(GEST4). 
  
“A gente pode até se reunir fora desses conselhos, trocar ideias, mas 
para que eles se tornem válidos, a validação necessita ser realizada 
por esses conselhos” (GEST23). 
 

O relato do GEST4 demonstra que a gestão da instituição deve criar espaços 

de participação para o diálogo com a comunidade acadêmica. A sugestão do gestor 

é a criação desses espaços como fóruns universitários: 

“Reforço que não há espaços suficientes para dar suporte ao 
planejamento institucional. Nós precisamos promover esses espaços 
que dentro de uma universidade é denominada de fórum. As 
audiências públicas são similares aos fóruns, como por exemplo, os 
fóruns de pró-reitores de graduação, de extensão e de pesquisa [...] 
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Acredito que os fóruns revelam as necessidades e os anseios e um 
planejamento mais participativo” (GEST4). 

 

Os dados sugerem que os gestores não reconhecem espaços de participação 

na instituição pesquisada. Para os gestores, a gestão não delibera em espaços de 

participação, pois para que haja de fato discussões sobre os rumos da universidade 

a gestão deve criar Fóruns Universitários.  

Em contraponto às percepções dos gestores, Oliveira (2009) explica que a 

participação da comunidade acadêmica em colegiados é um processo que permite 

aos atores a defesa de suas estratégias para o desenvolvimento institucional. 

Percebe-se que existe discordância nas percepções dos gestores 

entrevistados, mas essa discordância é entendida como natural para Carvalho 

(2013), que esclarece que há lutas no interior da universidade, uma luta por efetiva 

participação, por democracia e uma gestão democrática participativa.  

Para concluir a análise da primeira categoria resgata-se o pensamento de 

Vergara (1988) quanto aos espaços de participação. Para a autora, a liberdade 

intelectual, as diferenças ideológicas e o respeito às opiniões divergentes fazem com 

que a universidade torne o poder difuso, mas sempre proporciona espaços 

acessíveis a todos que tenham interesse. 

 

Categoria 2 - Comunidade acadêmica e a construção de um Plano de 

Desenvolvimento Institucional - PDI 

Essa categoria demonstra as falas dos gestores universitários quanto à 

metodologia de seleção, a participação e o envolvimento da comunidade acadêmica 

na elaboração do documento base para o Plano de Desenvolvimento Institucional-

PDI 2017-2021.  

O documento base do PDI foi o relatório final do Planejamento Estratégico 

Participativo (PEP) 2015-2025, construído e aprovado nos conselhos superiores da 

instituição entre os anos 2015 e 2016. O PEP foi uma ação de planejamento que 

resultou em subsídios para a tomada de decisão das ações para um período de 10 

anos (UNEMAT, 2015; UNEMAT, 2017b). Com a aprovação do documento final do 

PEP pode-se finalizar a elaboração o PDI.  

Dessa forma, deixa-se esclarecido que as respostas dos gestores vinculam-

se a uma experiência de construção do Planejamento Estratégico da instituição. A 
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categoria está organizada em duas subcategorias: 1) metodologia de seleção e 2) 

aspectos da participação e envolvimento. 

 

Subcategoria 1 - Metodologia de seleção 

Nesta subcategoria as falas dos gestores proporcionaram subsídios para 

compreensão da metodologia utilizada no processo de seleção de discentes, 

docentes e técnicos, sugestões para uma nova metodologia e justificativas quanto à 

baixa participação da comunidade acadêmica na formulação do documento base 

para o PDI.  

“Eu acho que a metodologia não é correta, porque você acaba 
indicando, escolhendo. Nós só indicamos as pessoas para discutir o 
planejamento, sobretudo aquelas pessoas que tem algum 
engajamento ou teve algum engajamento com o planejamento” 
(GEST4). 
 
“Nesta gestão, adotamos a estratégia de sempre quando tiver 
alguma participação de evento ou alguma participação de comissão, 
ele posta, nos grupos de whatsapp de docentes e técnicos, ofertando 
para a comunidade. Aí os interessados se manifestam. Quando não 
há manifestação nós indicamos, e preferimos as pessoas que são 
poucas participativas justamente para proporcionar a participação 
delas” (GEST15). 
 
“Muitas pessoas não querem participar, você tem que chegar e 
impor, porque as pessoas alegam que estão sobrecarregados, aí 
você pega aquelas pessoas que sabem que não vai te deixar na mão 
e pede por favor para ajudar” (GEST19). 
 
“Foram convidadas ao pleito, pessoas que observávamos ser ativos 
politicamente, que se interessam pela universidade. Que tenham 
uma discussão e maturidade suficiente de entender qual é a 
importância tem em suas mãos, e as escolhas se partem dessa 
relação. Não é uma coisa aberta. [...] Eu acho que não temos a 
maturidade suficiente para deixar isso tão aberto, porque o passado 
ainda atormenta pontualmente os nossos projetos” (GEST20). 
 
“Adequada [a metodologia de seleção] ela não é, porque quase que 
obrigamos as pessoas a participarem. Aí temos que ficar procurando 
as pessoas para participarem e geralmente que é quase uma 
obrigação de participar, você tem que convencer a pessoa a 
participar” (GEST22). 
 
“Sempre a solicitação é feita coletivamente. Então a todos é 
estendido o convite de participar. O que comumente ocorre é que 
são poucas pessoas que se dispõe a participar. Acaba que, pelo 
menos no campus que hoje eu coordeno, a gente sempre conta com 
as mesmas pessoas, qualquer comissão que você vai desenvolver, 
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são sempre as mesmas pessoas que estão disponíveis a participar” 
(GEST24). 
 

As falas a seguir representam sugestões dos gestores de como poderia ser 

uma metodologia mais inclusiva, em que a comunidade acadêmica teria 

oportunidade para participar ativamente. 

“Creio que poderia melhorar, porque no nosso caso foram 
indicações, o ideal seria eleições, ou pessoas que tenham um plano 
de trabalho com ideias para estar trabalhando” (GEST1). 
 
“Mas não que deveria ser assim, eu vejo que o ideal é que os 
professores tivessem uma consciência crítica e que participassem 
das discussões, principalmente das discussões relacionadas ao 
planejamento da universidade, para pensar universidade de forma 
mais macro, pensar as questões de forma muito maior” (GEST6). 
 
“Acredito que a Assembleia seria a melhor opção de você colocar a 
discussão da universidade com toda a comunidade acadêmica” 
(GEST9). 
 
“O ideal é ter uma política de incentivo e participação que hoje não 
tem no meu campus. Então acaba sempre nas costas dos mesmos. 
Eu imagino que nós teríamos que ser responsabilizados quando não 
participamos das atividades, do que a universidade tem que criar, 
crescer, e eu sinto falta disso. Precisamos criar formas de as 
pessoas se envolverem, seja por incentivo ou seja, por obrigação” 
(GEST19). 

 
Além de discorrer sobre a metodologia adotada nas discussões e entender 

que essa metodologia poderia ser melhorada, os gestores também explanaram 

justificativas quanto à baixa adesão às discussões. 

“Parece que uma grande maioria dos nossos professores, não tem 
uma formação para fazer uma prática formativa crítica, a grande 
maioria não vê a sociedade como um todo. Ele vê quando aperta o 
calo do sapato, aí se movimenta para outra coisa” (GEST6). 
 
“Se tem uma gestão de pessoas que levam as informações, que 
levam os cursos, as pessoas começam a se capacitar e, se elas 
vivem a universidade, elas começam também a se empoderar. Esse 
empoderamento vai criar esse ciclo de participação” (GEST17). 
 
“Eu tenho alguns colegas que reclamam que não participam porque 
sugerem e discutem, mas depois simplesmente desaparece e não 
vale de nada. Então eu acho que o primeiro incentivo é: ao se ouvir 
uma ideia, uma sugestão, essas sugestões sejam no mínimo 
colocadas em discussão e, se não usadas, pelo menos porque não 
foi usada” (GEST19). 
 
“Falta de interesse e a falta de participação resume muito uma ideia 
de descrença em nosso próprio espírito de Estado das coisas 
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funcionarem. As pessoas não acreditam mais nos planos, nas 
decisões coletivas e nos planejamentos a longo prazo, que ela vá ser 
retirada do papel, vá ser concretizada. Eu acho que parte muito 
dessa ótica. Existe uma descrença generalizada, não só da 
instituição, mas em geral do espírito do Estado” (GEST22). 
 
“Existe uma quantidade significativa de pessoas que eu acredito que 
estão descreditadas no processo politico, administrativo, econômico, 
não só da universidade, mas como um todo, e que se afastam e não 
colocam seu nome a disposição e ficam fazendo aquilo que é 
importante para ele e não enxerga a importância desses debates 
coletivos para a construção da universidade” (GEST24). 
 
“Eu acredito que seja por que as pessoas não sabem o que é 
planejamento, elas não veem as coisas acontecendo dentro do 
planejamento. Porque ainda a gente faz muita coisa no empirismo” 
(GEST25). 

 

Os dados revelaram que a metodologia adotada pelos gestores universitários 

na formação de comissões responsáveis pela construção do planejamento 

estratégico se deu a partir da indicação de servidores que demonstravam um 

engajamento com a instituição ou com a temática do planejamento. 

Embora a construção da metodologia tenha sido diferente entre os campi, 

muitos gestores sugeriram que a seleção de membros poderia ter sido melhor, 

realizada via eleições ou assembleias, com a possibilidade da criação de regras de 

incentivo ou obrigatoriedade de participação, desenvolvendo uma consciência crítica 

às questões macro da universidade. 

As falas descreveram os motivos quanto à falta de interesse em participar, 

que ora foi motivada por não haver uma consciência crítica, ora por entender que as 

discussões não resultam em ações práticas. 

A Resolução Normativa nº 001/2009, que determina a obrigatoriedade da 

construção do PDI no Mato Grosso, explica que essa construção é uma espécie de 

protocolo de intenções que a instituição firma com ela mesma. Para isso é preciso a 

participação de toda a comunidade acadêmica.  

Conforme Paes de Paula (2005, p. 46), o gestor público atual necessita de 

habilidades de negociação e capacidade de atuar entre a técnica e a política, 

"desenvolvendo ações voltadas para os problemas da democracia, da representação 

e da participação, bem como rompendo o hiato entre a técnica e a política‖.  
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Dessa forma, os gestores universitários necessitam desenvolver metodologias 

que motivem os servidores a participar de ações que envolvem um trabalho técnico, 

como a construção do PDI.  

 

Subcategoria 2 - Participação e envolvimento da comunidade acadêmica 

Nesta subcategoria, as falas refletem como se deu a forma de participação e 

envolvimento da comunidade acadêmica na elaboração do documento base ao PDI 

2017-2021, ou seja, o Planejamento Estratégico Participativo (PEP) 2015-2025. 

As falas demonstraram duas facetas: enquanto alguns gestores entenderam 

que a gestão oportunizou vez e voz à comunidade acadêmica, possibilitando a 

participação e envolvimento na elaboração do planejamento institucional, outros 

entenderam que houve um esvaziamento e descontentamento em participar e se 

envolver. 

“A gente conseguiu, apesar de serem um pouco forçadas as reuniões 
no campus, tendo que forçar presença, a gente conseguiu elaborar 
em conjunto algumas coisas” (GEST1). 
 
“Se o Planejamento Estratégico Participativo [PEP] me permitiu olhar 
os pontos fracos e fortes, porque ele fez uma varredura, uma escuta 
com quem está na lida, para discutir missão etc. Essa universidade 
nunca tinha discutido a Missão. A missão que temos lá foi feita no 
estatuto. O PDI teoricamente, e até por uma prática, que a gente 
pode comprovar, advém de um povo que sentou, pensou, repensou, 
que foi e veio, várias vezes” (GEST2). 
 
“Eu acredito que houve um envolvimento, uma sensibilização da 
importância, da necessidade e foi feito um bom trabalho partindo da 
pró-reitoria de planejamento e da comissão central que desencadeou 
em comissões regionais. Então foi bastante participativo, propositivo, 
e a comunidade participou de maneira maciça em todos os 
segmentos. É um planejamento que há muito tempo eu não vejo. A 
forma que envolveu toda a comunidade que foi muito bem planejado 
pela equipe” (GEST5). 
 
“No PEP houve um envolvimento significativo aqui no campus. Ele 
conseguiu movimentar de maneira bastante significativa. Houve 
muitas reuniões, muitas discussões, houve uma efervescência com o 
PEP aqui no campus” (GEST6). 
 
“A minoria que participa dão seu potencial máximo para colaborar 
com a universidade. Quem participa eles colaboram de forma efetiva 
na melhoria da universidade no futuro” (GEST8). 
 
“Na maior parte dos casos que eu vi o pessoal realmente participou 
de forma efetiva, quem colocou o nome correu atrás, estudou e 
participou das reuniões, trouxe ideias novas” (GEST18). 
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“No PEP eu me senti em um espaço democrático onde primeiro pude 
compreender algumas visões e em um segundo momento eu 
consegui contribuir, foi até interessante como profissional dentro da 
universidade, para entender o porquê a instituição está assim hoje de 
onde veio, foi interessante esse contato com outros colaboradores e 
assim essa proximidade de ideias, e aí eu consegui incluir-me nesse 
contexto e contribuir” (GEST21). 
 
“Daqueles que participam, efetivamente se envolvem. Aqueles que 
se colocam a disposição realmente eles trabalham e fazem o máximo 
para conseguir executar aquele objetivo. Sempre vai ter alguém 
disposto, sempre vai ter alguém disposto a ajudar” (GEST24). 
 

A seguir há um conjunto de falas de gestores que não corroboram com a 

percepção de participação e envolvimento da comunidade acadêmica na construção 

de um Planejamento Estratégico. 

“Tudo veio muito em cima, o material para trabalhar e o tempo curto 
também. Por mais que tu queira fazer algo bem elaborado tem que 
ter tempo e é o que a gente não teve (GEST1). 
 
“Eu não vejo engajamento. Pelo fato de eu estar errado ao realizar o 
convite, por entrar no processo em um momento de entender que é 
um favor a mim e a minha pessoa, pelo prestígio. Mas, ao longo do 
processo eu vejo que há uma desmotivação, a pessoa não contribui 
tanto quanto eu achava que poderia contribuir, depois de uma ou 
duas reuniões não finalizam o processo. Há uma desmotivação” 
(GEST3). 
 
“Boa parte de nossos docentes e técnicos já não mais acreditam que 
há possibilidade de alguma mudança ou a opinião deles seja levada 
em consideração. Boa parte dos que compõem a comunidade 
acadêmica quer o sistema pronto. Boa parte não quer gastar tempo, 
perder tempo, acham que é uma perda de tempo, em discussões, 
porque acreditam que vai ser assim mesmo, não tem dinheiro, não 
tem recurso, não temos autonomia, porque nós já trabalhamos dessa 
maneira por 12 anos e vai continuar nesse mesmo modelo” (GEST4). 
 
“O ponto negativo é o pouco interesse, e eu posso generalizar que 
não são só os acadêmicos, mas sim toda a comunidade acadêmica, 
nas políticas e diretrizes da universidade” (GEST9). 
 
“Nem todos participam, muitas vezes por que não querem mesmo 
participar, muitas vezes porque ficam inibidos de participar. Eu acho 
muito importante essa participação dessas pessoas, muitas vezes 
pessoas não queriam participar porque estavam inibidas têm boas 
ideias, e como elas não participam a gente não consegue perceber 
as ideias no todo, como que é a visão de toda a comunidade 
acadêmica, porque muitas vezes se tivermos os mesmos 
participando a gente cria uma visão mais restrita, não porque você 
quer, mas porque você não consegue atingir todo o público alvo 
mesmo dentro da universidade” (GEST15). 
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“Os limites, que seriam os negativos é essa falta de entendimento, 
compreensão das pessoas, da necessidade de participar. Em meu 
entendimento é uma falta cultural, mesmo da não participação dos 
processos de discussão. Seria o convencimento de que o 
Planejamento Estratégico ou qualquer planejamento dessa 
universidade é o que dá o rumo e aí a importância de participar. 
Então eu penso que as pessoas não estão suficientemente 
convencidas da importância dessa participação. E aí eu acredito 
também que é no dia a dia, a partir dos resultados desse trabalho 
que está sendo feito que as pessoas vão sendo convencidas, 
sensibilizadas disso” (GEST16). 
 
“Eu avalio que poderia ter sido muito melhor, a comunidade 
acadêmica, docente e técnica poderia ter se envolvido mais, mas 
infelizmente não foi como o esperado” (GEST19). 
 
“Tem professores que não têm o mesmo envolvimento, até porque 
acredito que basta cumprir com suas obrigações de ensino, ou 
pesquisa e extensão e já está resolvido. É um ledo engano” 
(GEST20). 
 
“Às vezes a participação é mais por uma obrigação por que foi uma 
escolha aleatória do que um envolvimento. E não há esse 
compromisso em enxergar que está participando de algo que é para 
melhorar a instituição, o local de trabalho” (GEST23). 

 

As falas dos gestores demonstraram que o processo de construção do PEP 

oportunizou vez e voz, procurou sensibilizar e envolver a comunidade acadêmica e 

verificar pontos fortes e fracos para rediscutir a missão institucional. 

Por outro lado, houve barreiras na construção pois a participação e o 

envolvimento da comunidade acadêmica, em especial dos segmentos de técnicos e 

docentes, deram-se a pedido dos gestores, que convidavam e posteriormente 

indicavam os servidores para formar as comissões de trabalho. 

Pode-se notar, nas falas dos gestores, que o motivo do pouco interesse em 

participar das discussões é resultado de descrédito geral na Administração Pública, 

que parece não conseguir transformar as ideias e propostas inseridas nos 

documentos de planejamento em ações efetivas e concretas. 

A divergência das falas quanto ao envolvimento da comunidade acadêmica 

na construção dos planos institucionais demonstraram que pode haver diferenças 

regionais nos campi, pois enquanto em algumas unidades os gestores relataram 

uma participação ativa, outros relataram a existência de descrença e desinteresse 

em ajudar na elaboração dos planos. 
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Carvalho (2013), em sua pesquisa sobre os limites, possibilidades e desafios 

no processo de gestão e participação das IFES/UFT, detectou que mesmo havendo 

percepções positivas quanto ao processo de participação, o segmento docente 

expôs que a desmotivação em participar da gestão se deu pela falta de 

profissionalismo, pelo centralismo das decisões impostas sem muita discussão e 

pelo excesso de atividades laborais. 

Os resultados da pesquisa de Carvalho (2013) corroboram com as falas dos 

gestores da instituição, porque expuseram que a baixa participação nos espaços de 

participação se dá em virtude do excesso de atividades laborais, como se observa 

na discussão da categoria 1.  

Neste revelaram-se, no entanto, novos aspectos que ampliam as justificativas 

de Carvalho, como a descrença na execução do planejamento realizado e 

desinteresse em ajudar, por não haver nenhum elemento motivador ou regra de 

punição pela não participação. 

 

Categoria 3 - Aspectos de governabilidade e governança dos gestores 

universitários 

Essa categoria reúne as falas referentes à governabilidade e à governança 

dos gestores institucionais. A categoria está organizada nas seguintes 

subcategorias: 1) Governabilidade: legitimidade do gestor com a comunidade 

acadêmica; e Governança: capacidade de concretizar a elaboração e 

implementação das políticas públicas. 

Cabe esclarecer que as tipologias escolhidas em relação aos conceitos de 

governabilidade e governança estão separadas por fins didáticos, já que o Relatório 

de Desenvolvimento Mundial 2017, Governance and the Law, considera como 

governança ―o processo por meio dos qual atores estatais e não estatais interagem 

para conceber e implementar políticas públicas no âmbito de um dado conjunto 

regras informais que moldam e são moldadas pelo poder" (WORLD BANK, 2017, p. 

3). 

O conceito de poder está então relacionado à habilidade dos grupos ou dos 

indivíduos de fazer com que os outros ajam em prol de seus interesses. A ideia de 

‗conceber e implementar políticas públicas‘ assemelha-se à tipologia de Matias-
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Pereira (2010) utilizada nesta pesquisa para governança: capacidade de concretizar 

a elaboração e implementação das políticas públicas. 

Já a ideia de atores interagindo em um ambiente de regras informais se 

aproxima da tipologia de Matias-Pereira (2010) para governabilidade: legitimidade do 

gestor perante a sociedade.  

A definição do conceito de governança é discutida nos relatórios do Banco 

Mundial desde 1992, quando a instituição se preocupou em defini-la pela primeira 

vez como ―a maneira pela qual o poder é exercido na gestão de um plano 

econômico e social de uma cidade‖ (WORLD BANK, 1992, p. 1).  

Nesse relatório o Banco Mundial elucidou que se interessa em conhecer a 

governance dos países que ele suporta para compreender a eficácia que os 

governos têm para desenvolver seus países, considerando suas características de 

autoridade na gestão e sua capacidade de conceber, formular e implementar 

políticas públicas (WORLD BANK, 1992). 

 

Subcategoria 1 - Governabilidade: legitimidade do gestor com a comunidade 

acadêmica 

Essa subcategoria apresenta falas em que os gestores universitários foram 

questionados quanto aos aspectos de governabilidade, considerando a tipologia de 

Matias-Pereira (2010) que a conceitua como legitimidade que o gestor universitário 

tem em representar a instituição ou o campus perante a comunidade acadêmica. 

“As pessoas me veem como representante da instituição [campus] 
com propriedade e vejo que ela [reitora] me representa muito mais 
agora do que ela representava no começo, por conta das ações dela. 
As ações de gestão dela lhe alicerçaram” (GEST3). 
 
“Eu acredito que existe essa legitimidade sim. Os professores eles 
esperam uma representatividade da gente, eles cobram uma postura, 
eles acham que você tem que ser o grande homem da caneta, 
aquele que é responsável por tomar todas as decisões, mesmo tendo 
os colegiados. Os professores cobram essa representatividade, 
assim o tempo todo você é avaliado, pela sua postura e sua tomada 
de decisão enquanto gestor” (GEST6). 
 
―Às vezes a gente abre uma comissão para fazer aquilo que a 
maioria acredita. Então devido a ter agido dessa forma eu tenho um 
excelente apoio da comunidade acadêmica. Talvez pela abertura, 
pelo diálogo aberto, talvez pelas políticas buscando uma forma 
transparente de gestão. O fundamental hoje é que as pessoas se 
sintam parte do processo. Desde as atividades mínimas desde que 
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não haja muito interesse, aquele que tem interesse, se eles se 
sentem parte do processo, eles apoiam‖ (GEST9). 
 
“O resultado da avaliação [institucional] com relação à gestão 
demonstra que o apoio continua. Não só na avaliação como na 
participação também, porque quando a gente pede para participarem 
e ajudarem elas também estão dispostas para atenderem. Então 
assim esse apoio não é só essencial para uma eleição, mas 
principalmente durante o mandato” (GEST11). 
 
“Pega-se o exemplo da última gestão que reitora ganhou a eleição 
com menos de 60% dos votos, mas no decorrer, se você pegar as 
primeiras reuniões dos conselhos depois das eleições e as últimas 
agora, você vai ver que foi sendo construído a governabilidade, por 
conta do diálogo constante com os campus, então hoje pode-se dizer 
que temos uma reitoria com o apoio da comunidade acadêmica. Mas 
isso não foi dado pela eleição, mas isso foi dado pelo exercício de 
gestão. Você pode ter a maioria em uma eleição e perder essa 
governabilidade no decorrer do exercício, exemplo se você não 
respeitar a participação dos conselhos, começar a fazer tudo por ad 
referendum. [...] Em minha opinião é isso que tem que fazer, por que 
daí você dá voz, você abre espaço para as discussões‖ (GEST16). 
 
“Ele tem sim. Mas essa perda da legitimidade pode vir acontecer. 
Quando? Quando ele confunde a legitimidade com a autoridade. Não 
é porque eu fui legitimado e fui eleito eu posso fazer o que quero, 
como não consultar o colegiado, não consultar CONSUNI, CONEPE, 
não chamar, não fazer reuniões com os coordenadores e não fazer 
reuniões com as equipes, então quando isso acontece você vai 
perdendo um pouco sua legitimidade, seu apoio, então isso 
acontece” (GEST17). 
 

As falas dos gestores evidenciaram que a legitimidade dentro da instituição 

pesquisada existe, tanto em relação a gestora central, a reitora, como em relação 

aos gestores regionais, que são os diretores dos campi.  

Para esses gestores a legitimidade não deriva apenas do fato de os gestores 

serem sido eleitos por um mecanismo democrático, ela também é resultante da 

forma como o gestor conduziu seu mandato representativo. 

Apesar de todos os gestores reconhecerem a existência da legitimidade 

dados os mecanismos democráticos adotados, nem todos reconhecem que o 

mesmo nível de legitimidade permanece até o fim dos seus mandatos 

representativos: 

“Com o passar do tempo, você perde a governabilidade. Ou por atos 
impróprios, mas muitas vezes por atos corretos para a Administração 
Pública, mas que afeta a particularidade de alguns. Então é normal 
você perder a governabilidade com o decorrer do tempo. Existe a 
governabilidade no momento de adquirir o poder de governar, na 
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eleição, mas com o passar do tempo se torna praticamente normal 
perder esse apoio, não de todos, mas de uns 40%‖ (GEST8 
 
“Quando você tem que tomar qualquer tipo de atitude que não seja o 
esperado pelo grupo é normal que haja resistência com relação a 
isso” (GEST11). 
 
―Têm pessoas que acham que por te apoiaram ou ficado do seu lado 
no período eleitoral, todas as solicitações que eles fazem no decorrer 
do mandato tem que ser atendidas. Mas infelizmente quando você 
está na gestão você não pode atender A ou B e muitas vezes você 
tem que falar não e isso e acaba deixando as pessoas 
constrangidas‖ (GEST15).  
 
“O fato da eleição não garante que a pessoa vai de fato ter aquela 
governabilidade. Como já aconteceu na nossa universidade, de 
gestores perderem a base e começar a fazer por ad referendum, nos 
chegamos, por exemplo, na última gestão de um ex-reitor a beira de 
um impeachment. Atribui-se aquele fato à perda dessa legitimidade, 
de representar. As pessoas não se viam nessa representação. Então 
não é estável, porque a eleição garante o gestor no cargo, mas o 
exercício de governar é diário” (GEST16). 
 
“Eu acredito que aquele apoio que recebemos na campanha ele foi 
diminuído. Eu vejo que algumas pessoas falam pelas costas e não 
vem falar comigo sobre os problemas. Então aquele apoio que eu 
recebi na hora da campanha diminuiu” (GEST23).  
 
“A partir do momento que têm polêmicas e você vai lá e resolve 
resolver o problema, aí você começa a perder a legitimidade, não é 
perder a legitimidade, mas é perder o apoio” (GEST25). 
 

As falas apresentam um motivo para a queda da legitimidade durante o 

mandato: atos impróprios do gestor ou atos próprios inesperados pelos apoiadores. 

Percebe-se que é possível que haja gestores que diminuem sua governabilidade 

durante o mandato representativo a partir de situações contrárias as esperadas pela 

comunidade acadêmica.  

Outro aspecto revelado nas falas foi uma baixa adesão da comunidade 

acadêmica em participar ativamente da gestão universitária: 

“Hoje nós estamos elegendo gestores meio no empurrão. Porque 
ninguém quer fazer gestão. Como elas não querem, não está tendo 
muita disputa no interior da universidade” (GEST2). 
 
“Para os próprios cargos de gestão tem pouca gente interessada em 
participar das eleições, ou seja, ser um candidato a um cargo de 
gestão. Tem apoio de certo grupo de pessoas que está envolvido 
mais diretamente com a gestão, que é uma questão própria da 
distribuição do corpo de trabalho. O pessoal mais ligado à área 
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pedagógica eles não sabem nada de gestão e não se interessam em 
saber” (GEST18). 
 
―Vejo outro problema que hoje a gente faz uma eleição, com raras 
exceções, essa gente não tem concorrência, é um candidato único. 
Ao ser candidato único você fica em uma situação privilegiada para a 
eleição, porque não tem ninguém para concorrer contigo e quem não 
te apoia não tem o que fazer, porque você é único. Então estamos 
vivendo uma coisa diferente‖ (GEST19). 
 
“Ninguém quer [ser gestor], é um rodízio que está sendo feito, por 
que ninguém quer assumir mais essas responsabilidades. E isso é 
um problema por que a gente vai ficar fazendo o mesmo sempre, a 
gente vai ficar sempre no feijão com arroz e a gente não vai fazer 
inovação se não surgem ideias novas. Eu vejo como sendo um 
problema, porque se não existe oposição não existe melhoria” 
(GEST25). 
 

Com as falas é possível detectar que poucas pessoas estão sensibilizadas 

com a gestão e dispostas a concorrer aos cargos eletivos. É possível notar que com 

candidaturas únicas os gestores podem não necessitar da obtenção do apoio de 

diversos grupos que compõem a universidade.  

Para Araújo (2002) e Matias-Pereira (2010), a governabilidade é importante 

por que é ela que dá condições ao gestor para administrar face aos vários grupos e 

interesses que a comunidade tem. 

A queda da legitimidade dos gestores durante seu mandato representativo, 

seja por atos impróprios, por atos próprios inesperados, ou por terem sido eleitos em 

candidaturas únicas, pode ser prejudicial à universidade, pois conforme Botome 

(2001, p. 341) ―amadores despreparados para governar, mas com alto capital 

político para ganhar eleições, não constituem solução para o desenvolvimento das 

universidades‖.  

Para o autor, é necessário encontrar uma ―combinação de critérios e de 

procedimentos que as instituições possam aceitar – até escolher entre alternativas 

aceitáveis pelo conjunto e que não sejam lesivas para as instituições, isoladamente 

ou integradas‖ (BOTOME, 2001, p. 341). 

 

Subcategoria 2 - Governança: capacidade de concretizar a elaboração e 

implementação das políticas públicas 

Essa subcategoria apresenta falas em que os gestores universitários foram 

questionados em relação aos aspectos de governança, considerando a tipologia de 
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Matias-Pereira (2010) que a conceitua como a capacidade de concretizar a 

elaboração e implementação das políticas públicas.  

“Não. No meu caso não. Eu não tinha as habilidades e experiências 
que eu tenho hoje. Me faltava alguns aspectos contábeis, alguns 
aspectos de administração. Alguns aspectos eu tive que aprender na 
marra” (GEST3). 
 
“Essa é uma preocupação que enquanto gestor eu tenho, 
pessoalmente. Porque as vezes temos colegas que são eleitos e não 
estão preparados para assumir a função. Eu creio que a maioria 
deles estão preparados. Mas têm muitos ainda que ainda precisam 
de uma capacitação” (GEST5). 
 
“Não. Até podem ter uma vontade, uma curiosidade, e você pode 
aprender isso. Estou falando por mim. Eu acho muito complicado 
encontrar uma pessoa que dá conta destas três áreas, pode ter 
certeza que aquele que é muito financeiro, olha muito para os 
números, não vai olhar muito para a questão pedagógica, mas não é 
regra. Dificilmente você vai encontrar um profissional completo 
nessas três áreas com muito brilhantismo” (GEST6). 
 
“Eu acredito que ele tem um choque de realidade. Porque muitos 
Diretores, DURA ou DPPF, ainda mais os de primeira viagem, eles 
acabam conhecendo o cargo naquele momento. Muitos não tiveram 
contato com esses processos da Administração Pública. Então acaba 
gerando certo enfrentamento ou um choque de realidade, que pode 
impactar diretamente no início das atividades do campus” (GEST7). 
 
“Não, não possuem. Primeiro porque quando a gente passa no 
concurso estão lá as atribuições e que você pode ser chefe, diretor e 
tal. Só que em momento algum, e isso não está só na universidade, 
mas em todo serviço público, a gente é capacitado para ser gestor. 
Não existe essa capacitação para ser gestor. Na verdade você 
aprende com seus erros. E vai aprendendo no dia a dia a fazer 
aquilo” (GEST10). 
 
“Não. Eu acho que na verdade muitas pessoas que foram eleitas ou 
que vão vir a ser eleitas nos próximos anos, seja DURA ou DPPF, ou 
coordenador de curso ou qualquer parte da gestão, muitos deles não 
sabem o que é e não tem capacidade, muitos deles não tem 
habilidade para desenvolver isso, isso aí vai ser desenvolvido no 
decorrer do mandato” (GEST15). 
 
“Acho que não. Primeiro porque nós somos professores. Fomos 
treinados, fizemos mestrado e doutorado para dar aula. Entramos em 
uma universidade que nos recebeu sem falar o que é uma 
universidade. Nós não tivemos nenhum curso para saber como 
funciona, como se administra” (GEST17). 
 
“Nem todos. Alguns têm um pouco de habilidade, outros têm 
vontade. Mas nenhum um de nós é formado para ser gestor. Nós 
somos formados para sermos professores, mas ninguém é para ser 
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gestor. O fato de se candidatar e ser eleito não nos dá essa 
habilidade” (GEST19). 
 
“Não, não estão. Principalmente no começo eles entram, cai de 
paraquedas ali, o pessoal dá aula, sou professor, tenho o projeto de 
pesquisa, que normalmente não é ele que faz a prestação de contas, 
ele tem um bolsista lá que faz a prestação de contas, e ele fica lá e 
está acostumado com o trabalho. Ele pega uma gestão, o tempo é 
diferente, como por exemplo, ele precisa fazer uma compra ele vai lá 
e compra, na gestão é preciso ter todo o trâmite do estado, tudo 
demora e você não conhece” (GEST25). 
 

As falas demonstraram que os gestores ao assumirem a função eletiva de 

gestão encontram dificuldades, como o desconhecimento de vários aspectos 

inerentes à Administração Pública, incluindo termos utilizados nas operações 

administrativas, financeiras e contábeis.  

Os gestores, além de relatarem que não têm habilidades, experiências e 

capacidade técnica na gestão, apontaram o que poderia ser realizado na instituição 

como uma forma de melhoria ou avanço na universidade.  

“É até uma coisa que eu vinha cobrando junto à reitoria que sempre 
que houvesse eleição, houvesse algum tipo de treinamento para 
preparar essas pessoas, principalmente para a parte financeira, para 
quem não é da área. Alguns eleitos desconhecem totalmente o 
sistema financeiro e acaba que aí está mais tendencioso ao erro. 
Eles não têm ideia qual é o dia a dia do DPPF ou até de um DURA” 
(GEST1). 
 
“Têm lugares no mundo e lugares no próprio Brasil que tem uma 
associação de reitores que dão curso para reitores e que ajudam um 
pouco. Às vezes as instituições sofrem muito porque o gestor não 
tem a capacidade de olhar ampliado, sistêmica, daquele órgão que 
ele está gestando” (GEST2). 
 
“Talvez a gente possa aprimorar as futuras eleições e a pessoa para 
ser candidato de gestor ela tem que ter alguma comprovação, que ou 
estudou ou trabalhou ou possui alguma experiência na área de 
gestão. Poderia ser um processo mais seletivo. Talvez até poderia 
ser um professor de pedagogia, mas que tenha uma especialização 
ou um mestrado em gestão pública. Porque pelo menos assim a 
pessoa vai ter alguns parâmetros para nortear a gestão dela” 
(GEST8).  
 
“Dentro da universidade nós poderíamos criar ainda uma espécie de 
formação continuada, direcionada para o gestor. Por que hoje você 
assume o cargo, você não entende nada de orçamento, de FIPLAN 
[Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças do 
Estado de Mato Grosso], de como funcionam os programas, isso é 
um prejuízo, porque demora a pegar isso. Eu penso que poderia ter 
uma formação, ou anterior ou na sequência de assumir um cargo ser 
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uma coisa direcionada como requisito. Então eu penso que isso 
poderia avançar” (GEST16). 
 
“Eu conheço algumas universidades que quando a pessoa entra ela 
faz um curso de 40 ou 60 horas do que é a universidade, onde ela 
tem que se portar, o que ela pode discutir. Eu vejo que muitos não 
tiveram isso. Tem muita coisa que eu demorei um ano para aprender 
o que é empenho, o que é orçamento, o que é financeiro, o que é 
legal ou ilegal, o que pode ou não pode. Então ele tem a 
legitimidade, mas não tem a capacidade técnica, porque não somos 
administradores. Então falta sim a capacitação” (GEST17). 
 
“Acho que poderia ter um apoio no sentido de preparar gestores para 
a universidade e preparar assim: quer ser gestor? Talvez um dia 
Então vamos fazer uns cursos, vamos fazer uma especialização, sei 
lá, algum tipo de preparação (GEST18). 
 
“Eu acredito e já fiz essa fala, que todos nós a irmos para a gestão 
teríamos que ter um preparo para isso. Nós precisaríamos disso, pois 
o fato de ser eleito ou não, não interfere e não melhora isso” 
(GEST19). 
 
“Eu acho que ainda nós carecemos de uma formação específica para 
dar conta da gestão. Mas dar conta de toda a estrutura, a 
organização, a institucionalidade. Então eu acredito que nem todos 
estão preparados e acabam reproduzindo o modelo autoritário de 
gestão” (GEST20). 
 

Os gestores compartilharam diversas ideias que a gestão central poderá 

utilizar para avançar na governança de sua instituição: 

- oferecer treinamento, cursos ou preparação para atuação como gestor 

universitário, antes ou depois das eleições; 

- oferecer uma formação continuada específica aos gestores com intuito de 

demonstrar como a instituição estabelece sua estrutura organizacional e quais são 

os programas e sistemas utilizados na gestão; 

- oferecer, ao ingressar no quadro funcional, cursos com objetivo de 

demonstrar as rotinas e procedimentos da instituição; e 

- inserir, nos editais de eleições, regra de apresentação da comprovação de 

experiência em gestão universitária e/ou titulação em nível de lato ou stricto sensu 

para deferimento da inscrição.  

As falas reconhecem a carência de governança dos próprios gestores 

universitários, o que vêm de encontro com as explicações de Araújo (2002) sobre o 

caso brasileiro. Para o autor, a Administração Pública brasileira passa por uma crise 

de governança e não crise de governabilidade, como ocorre em outros países.  
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Conforme Botome (2001), a falta de preparação dos gestores universitários 

leva os novos gestores a criarem a mesma rotina dos antigos gestores, com 

formulários, estruturas e modelos que reproduzem equívocos e qualidade duvidosa.  

Para o autor, a prática de não preparar os gestores dificulta a implantação de 

práticas significativas e é um dos grandes desafios à universidade, além de suma 

importância ―contar com dirigentes efetivamente preparados para as funções, que 

gozem de respeito e confiança das instituições‖ (BOTOME, 2001, p. 341).  

 

Categoria 4 - Atuação do gestor na Administração Pública 

Essa categoria agrupa as falas da atuação dos gestores universitários durante 

o mandato eletivo. Com a análise das falas é possível reconhecer o foco das 

atuações dos gestores e classificar, segundo os modelos de Administração Pública, 

em qual modelo teórico suas atuações mais se aproximam.  

A categoria está organizada em duas subcategorias: 1) atuação com foco em 

resultados e 2) atuação dificultada pelos processos burocráticos. 

 

Subcategoria 1 - Atuação com foco em resultados  

Essa subcategoria consolida falas de gestores que demonstraram que suas 

atuações procuram cumprir seus planos de trabalho e que durante o mandato eletivo 

procuram alcançar os resultados prometidos nas campanhas eleitorais, mesmo com 

a existência de rígidos processos burocráticos. 

“Eu entendo que ele [o gestor] está preocupado em fazer o que está 
no plano de trabalho, mas seguindo à risca o que a documentação e 
a burocracia pedem” (GEST7). 
 
“Eu me preocupo, eu não digo 100% mas 80% da minha energia e 
de tempo em cumprir o que eu prometi. Na reflexão e na linha de 
raciocínio daquilo que eu me propus a fazer. Evidentemente que 
existem algumas coisas que a gente discutiu de forma democrática, 
algumas coisas eu alterei, porém, a minha dedicação é de no mínimo 
de 80% daquilo que eu prometi enquanto candidato” (GEST9). 
 
“Eu vejo a necessidade de cumprir o plano de trabalho, tanto é que 
ele fica conosco até hoje. Inclusive até maio de 2017, a gente já 
cumpriu 90% do que foi proposto” (GEST11). 
 
“O plano de trabalho é uma diretriz e não pode ser abandonado a 
qualquer custo. Se o plano de trabalho foi feito a muitas mãos e tem 
o resultado de alcance coletivo e de bem comum eu acredito que não 
deva ser abandonada” (GEST20). 
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“Eu trabalho muito mais em razão do meu plano. Mas o fato é que 
hoje a gente leva mais tempo realizando os processos cotidianos e 
rotineiros, do que efetivamente esse. Porque para avançar primeiro 
tem que continuar o que está, então você avança em cima disso” 
(GEST21). 
 

As falas dos gestores sugerem a existência da ênfase aos resultados 

propostos no plano de trabalho. Percebe-se, no entanto, que alguns gestores 

realizaram adequações aos seus planejamentos, preocupando-se também em 

realizar a manutenção das ações universitárias para depois avançar. 

A orientação de ter ênfase nos resultados e não nos processos remete ao 

modelo de Administração Pública Gerencial, ou seja, aquele que atuação do gestor 

está preocupada em oferecer serviços, visando atender a sua comunidade e não às 

necessidades da burocracia (MATIAS-PEREIRA, 2012). 

Conforme Carvalho (2009), a Administração Pública Gerencial procura 

eliminar os entraves burocráticos, orientar-se por projetos, missões ou tarefas ao 

invés de se concentrar nos processos e meios necessários para o cumprimento das 

regras e regulamentos.  

 

Subcategoria 2 - Atuação dificultada pelos processos burocráticos  

Essa subcategoria considera falas em que os gestores relataram a dificuldade 

em conseguir seguir seus planos de trabalho, dados os dos processos burocráticos 

instaurados na Administração Pública brasileira. 

“O gestor procura atender à necessidade básica, fechar toda a parte 
burocrática que dá muito trabalho e aí quando tu consegue atender o 
mínimo das expectativas aí você vai além” (GEST1). 
 
“Eu diria que seguramente menos de 1/3 estão pensando no 
resultado das políticas que pretende exercer naquela função para 
alcançar uma mudança. Para mim, hoje é puramente cartorária e 
procedimental” (GEST2). 
 
“Sem dúvida, nenhuma a burocracia em si à qual eu me deparei na 
gestão pública tem me tomado muito mais tempo, ou seja, eu tenho 
sido muito mais um burocrata e tenho muito mais me preocupado em 
vencer a burocracia do que literalmente em cumprir meu plano de 
trabalho” (GEST3). 
 
“Nós somos muito mais despachantes de processos, que se tem que 
resolver, de uma dinâmica para outra, de uma hora para outra, do 
que necessariamente aquele que faz a política para atender um 
planejamento feito a um tempo anterior” (GEST6). 
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“A pessoa responsável se elege querendo fazer os projetos dela, que 
ela se propôs. Mas passados dois ou três meses ele se preocupa 
mais em apagar fogo e fazer com que o campus funcione e aqueles 
sonhos de campanha ficam engavetados, por falta de tempo e falta 
de condições, ajustando uma coisa aqui e outra ali, acabam pecando 
naquilo que ele se propôs a fazer, muitas vezes fica até esquecido” 
(GEST19). 
 
“Na experiência que eu tenho seria menos preocupado com a 
proposta que se fez quando se registrou a candidatura.  Eu vejo que 
muito daquelas propostas ficaram apenas no papel e não se 
preocuparam em realizar aquelas propostas e acabam se perdendo 
nos trâmites burocráticos e outras situações no campus, mas 
acabam se esquecendo do plano inicial, que foi o plano utilizado para 
registrar a candidatura. Os gestores acabam se perdendo no meio, 
que são as atividades cotidianas e esquecem o planejamento inicial” 
(GEST23). 
 
“A gente se depara com tantas demandas principalmente as que 
ficaram represadas e que são constantes. E você perde muito tempo 
tentando resolver isso e realmente seu plano de trabalho fica 
preterido. Então isso é um problema, as burocracias, os processos e 
isso acaba atrapalhando a capacidade de planejamento” (GEST24). 
 
“Eu acho que o plano de trabalho morre”. Você tem a sua linha e as 
suas diretrizes, mas nem sempre você vai seguir, no final pode ser 
que muitas coisas bateram porque você tem aquela diretriz, mas 
você não tá olhando para aquele plano de trabalho inicial (GEST25). 

 

As falas exemplificam uma das características de um modelo de 

Administração Pública burocrática, com excessiva preocupação com os processos e 

procedimentos, o que sugere que os gestores apresentam maior preocupação em 

seguir todos os processos burocráticos do que ao seu plano de trabalho. 

Houve distorções do modelo não previstas por Max Weber, conhecidas como 

disfunções da burocracia, que levaram os servidores públicos a esse apego 

demasiado às regras e aos regulamentos (PALUDO, 2012).  

Para Secchi (2009), as disfunções da burocracia podem ser mais prejudiciais 

em organizações que dependem de criatividade e inovação, como as instituições de 

ensino superior. 

O modelo gerencial propôs mudar essa forma de organização, que por vezes 

foi considerada lenta e ineficiente, por um modelo de gestão descentralizado, 

eficiente e voltado ao atendimento aos cidadãos (BRESSER-PEREIRA, 1998). 



92 

 

 A análise também demonstrou que a atuação dos gestores é dificultada pelos 

órgãos de controle, como se demonstra a seguir. 

“A gente vê, por um lado os órgãos de controle cada vez mais 
preparados e por outro lado os órgãos de execução com muitas 
dificuldades: dificuldades de capacitação, dificuldade de número de 
pessoas, de condições, de estrutura. Então de um lado quem 
controla, tem preparo, tem recurso, tem condições, tem capacitação 
e tem treinamento e por outro lado quem executa tem carência de 
pessoal, de recurso, de estrutura e de tudo quanto é coisa” (GEST5). 
 
“Hoje em dia qualquer coisa que você vai desenvolver na gestão os 
órgão de controle estão atentos e cada vez buscando ser mais 
eficientes e a cada vez eles colocam entraves cada vez maiores. 
Porque os processos de controle, que são implantados com intuito de 
melhorar, acabam travando e você não consegue implantar 
praticamente nada que você queria, porque você se sente 
engessado” (GEST15). 
 
“Se você fizer a mínima coisa errada, fizer algum trâmite errado, terá 
que pagar multa aos órgãos de controle. Então a gente esquece de 
chegar nas metas para fazer o mesmo” (GEST17). 
 
“Mas hoje ser gestão é tão difícil, não só os [controles] externos, mas 
os internos também. Se perde muito tempo respondendo 
questionamentos, não só o Ministério Público e ouvidoria, mas 
internos também, dando satisfação do que está fazendo” (GEST22). 
 

As falas demonstram a preocupação dos gestores com os órgãos de controle 

externos e internos. Para os gestores, a gestão é dificultada por fiscalizações que 

não permitem que atuem de maneira eficiente.  

O controle rígido, passo a passo, implementado pela Administração Pública 

burocrática também é alvo de protestos dos gestores. Para Bresser-Pereira (1996), 

esse tipo de controle é outra característica da burocracia que deve ser alterada para 

um controle por resultados a posteriori. 

 

Categoria 5- Modelos de gestão democrática presentes na instituição 

Essa categoria apresenta falas dos gestores em relação às suas percepções 

acerca da existência de modelos de gestão democrática na instituição. Com as falas 

é possível reconhecer aspectos de dois modelos de gestão democrática, a 

participativa e a representativa, que serão utilizados como subcategorias para as 

análises.  
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Subcategoria 1 - Gestão Democrática Participativa 

Essa subcategoria apresenta as percepções dos gestores universitários sobre 

a gestão democrática participativa. As falas seguintes demonstram que os gestores 

creem na existência do modelo de gestão democrática participativa na universidade 

pesquisada. 

“Eu acredito que a gestão hoje é uma gestão democrática e 
participativa. Tenta-se ouvir todas as categorias e até mesmo os 
sindicatos, e achar o meio termo que agrade todo mundo” (GEST1). 

 
“Eu acredito que o sistema de governo da universidade propicia uma 
forma participativa e democrática. É um espaço bastante 
democrático e não tem como a gente dizer que não tem participação 
de tal segmento e que ele não discute. Os conselhos tem 
participação de todos os segmentos, com três reuniões por ano, 
então são três conselhos, logo temos aproximadamente uma reunião 
por mês onde tem representante em cada segmento da universidade, 
portanto a participação é importante, é oportunizada e é efetiva” 
(GEST5). 

 
“A instituição proporciona, mesmo que oficialmente, a participação da 
comunidade acadêmica em vários momentos, e extra oficialmente 
em reuniões. Eu acredito que a gestão da instituição seja 
participativa, porque a comunidade acadêmica está envolvida o 
tempo todo nas decisões” (GEST11). 

 
“Eu creio que nós demos bons passos nos últimos anos, por incrível 
que pareça, ainda com o passado nós atormentando, de algumas 
figuras centralizadoras, de algumas situações de benefícios e 
pessoalidades, eu acredito que nós caminhamos para que nós 
tenhamos ações democráticas e ações participativas em nossa 
universidade” (GEST20). 

 
As falas dos gestores apontam que a gestão da instituição pesquisada tem 

características de uma gestão democrática participativa e citam como exemplo as 

experiências de reuniões com as categorias docente, discente e técnicos; reuniões 

com sindicatos; e o acontecimento das sessões dos colegiados superiores.  

Contribuem com as falas dos gestores as reflexões de Leitão (1985) e 

Vergara (1988) que afirmam que os espaços proporcionados pela universidade 

permitem a discussão da política universitária separada das discussões de como 

executar essas políticas. Para os autores, a universidade deve permitir a discussão e 

respeitar a opinião de toda a comunidade. 

Nessa mesma subcategoria constatou-se que outros gestores reconhecem a 

Gestão Democrática Participativa, mas entendem que é possível avançar no aspecto 

de participação por diversas razões, como se observa a seguir. 
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“Eu acredito que a instituição seja um espaço democrático, porém 
estou decepcionado com a participação. Não temos exercido a 
participação. Nós temos os espaços e esses espaços não têm sido 
utilizados. Ora por a gente estar sobre carregado, ora porque não 
damos muita bola para isso, ora porque em alguns momentos nossas 
falas são ouvidas e não dão fruto, não são executadas, aquelas 
ideias não se revertem em ações e procedimentos” (GEST3). 

 
“Temos vários cenários de participação. A democracia é um assunto 
bastante delicado, quando você pensa na participação efetivamente 
das pessoas. Até enxergo que as pessoas que estão interessadas 
estão lá discutindo, estão ajudando, eu estou exercendo um 
processo democrático e quem não foi, não foi porque foi tolhida, não 
foi porque não quis. É fato que é dado a oportunidade para todos 
colocarem seu ponto de vista mesmo que a maioria acaba não 
participando quando o assunto não é de interesse”. GEST24 

 
“Eu acredito que a ideia de gestão democrática na instituição está 
lançada e é concreta. Nós temos efetivamente a gestão democrática 
dentro da universidade, porém a gestão participativa precisa ainda 
ser conquistada, está em construção. Existem espaços, mas não 
efetivamente acontece” (GEST6). 

 
“Esse modelo [gestão democrática] está na universidade por força de 
lei e entendimento das pessoas e ninguém vai retroceder isso, mas a 
parte da participação na gestão está sendo construída, pois é um 
processo. Está caminhando a passos largos quando foi 
implementada o Planejamento Estratégico Participativo. Então isso 
mostra um avanço na construção de uma gestão democrática e 
participativa” (GEST16). 
 
“A democracia e participação existem, mas não é a ideal, é 
parcialmente aplicada, pode melhorar, mas tem que buscar 
ferramentas de como melhorar a participação, como chamar mais 
gente para participar e necessariamente que seja efetivo esse 
trabalho” (GEST18). 
 
“Fazer gestão democrática e participativa atualmente com uso da 
tecnologia se torna muito mais fácil e de nada adianta você ter 
ferramentas e usar ferramentas que torne isso mais fácil se não 
houver interesse dos gestores em fazer gestão democrática e 
participativa. Agora nesse momento estamos sim evoluindo e hoje 
dentro da universidade estamos fazendo uma prática participativa 
não na sua totalidade, e ainda temos alguns pontos, mas existe um 
esforço muito grande para que isso ocorra” (GEST9). 

 
Pode-se perceber que a gestão democrática é reconhecida pelos gestores, 

mas para eles o grau de participação ainda é baixo por diversas razões, como 

sugestões infrutíferas dos participantes, políticas e ideias não são executadas, ou 

não são revertidas em ações, e procedimentos e assuntos discutidos de pouco 

interesse. 
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Para Pateman (1992), a participação limitada, ou a apatia, tem uma função 

positiva, pois amortece o choque das discordâncias, dos ajustes e das mudanças, 

gerando estabilidade ao sistema democrático como um todo.  

Para a autora, os altos níveis de participação e interesse são exigidos apenas 

de uma minoria, sugerindo que um remédio contra a apatia é ampliar os espaços 

para as pessoas participarem com a discussão de políticas locais, ou seja, que se 

relacionam diretamente ao seu cotidiano. 

 

Subcategoria 2 - Gestão Democrática Representativa 

Essa subcategoria demonstra as falas de gestores que reconhecem a gestão 

democrática, mas divergem da subcategoria anterior por entenderem que não é uma 

democracia participativa e sim representativa.  

“De alguma maneira a gestão democrática e participativa tenta 
existir, mas não existe. Ainda falta um amadurecimento da 
comunidade e da gestão. Há uma série de dificuldades, como a falta 
de pessoal qualificado para determinadas áreas. Então as 
discussões, se ocorrerem, ainda tem um problema interno, estrutural, 
administrativo de transformar isso em realidade. Há uma intenção, 
mas não existe de fato” (GEST22). 
 
“Seguir as orientações da LDB (70% professores, 20% técnicos e 
10% alunos) é gestão representativa, via categoria, mas não é 
gestão democrática. A gestão democrática é mais ampla do que isso. 
Eu acho que é o que está faltando mesmo é democracia de ter a 
participação mais efetiva de poder ajudar, de envolver, para ter um 
trabalho geral, de todos” (GEST4). 
 
“A universidade é participativa? Não! Por quê? Por que a gente 
cansa de ouvir nos conselhos e vai aos outros campus, que ele é 
meu representante, mas ele não perguntou para mim, ele votou por 
ele, foi uma decisão dele. Muitas vezes a gente conversa com os 
conselheiros e eles mostram a convocação para discussão das 
pautas em seus campus, mas ninguém foi” (GEST17). 
 
“Não existe a participação, porque as pessoas que são afetadas nem 
sabem o que está acontecendo, elas colocam qualquer um para 
representar elas” (GEST25). 
 
“Hoje nós não temos uma democracia paritária dentro da 
universidade. Para ter realmente uma democracia participativa de 
ambas as categorias, tanto do acadêmico, como do técnico como do 
docente, nós teríamos que ter a paridade de segmento nos 
conselhos” (GEST8). 
 
“O ideal é que gestão fosse participativa em todos os segmentos, 
desde discussões com os discentes, docentes e técnicos, mas 
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infelizmente nem sempre isso acontece. Muitas vezes você tem que 
tomar decisões e nem sempre tem tempo para discutir com a 
comunidade, pois quando você tem que dar uma resposta muita 
rápida ou você perde aquela oportunidade ou você vai sentar e 
discutir isso com seus colaboradores” (GEST15). 
 

Para Bobbio (1986), nas democracias representativas os representantes 

advogam pelos interesses gerais da comunidade que os elegeu e não por seus 

interesses particulares. Assim, é possível notar que a universidade também tem uma 

gestão democrática participativa. 

Conforme Brasil (2014), a utilização da democracia representativa em 

instituições não é a negação da existência de uma democracia participativa. Para 

Santos e Avritzer (2002) é possível que exista uma combinação entre a democracia 

participativa e a democracia representativa, por duas formas: coexistência ou 

complementariedade.  

Alguns gestores entendem que é preciso melhorar os mecanismos de 

democracia, com respeito às decisões colegiadas e paridade entre os segmentos na 

representação. 

“Hoje eu vejo que a gestão não está preocupada com o regime 
democrático e participativo. Pode ser democrático em uma parte que 
temos representantes nos conselhos, mas a validação e o respeito 
das decisões que cada representante leva do seu colegiado, do seu 
campus, do seu segmento, não está sendo executada” (GEST23). 
 
“Até onde é democrático se a paridade nos nossos conselhos é 
diferente. É 70, 20 e 10. Então para ser democrático já deveria ser 
democrático ali né. E os colegiados regionais não são diferentes, são 
a mesma composição dos conselhos. Então, se eu for decidir alguma 
coisa teoricamente democrática, já não seria democrática” 
(GEST10). 
 

Santos e Avritze (2002) corroboram com as reflexões quando dizem que a 

maior parte das experiências participativas nos países recém-democratizados do sul, 

como o Brasil, alcança o êxito quando seus atores sociais são capazes de transferir 

as práticas e informações do nível estratégico para o nível operacional.  

Conforme os autores, para consolidação de uma gestão democrática 

participativa são necessárias redefinições de significados culturais, práticas políticas, 

na tentativa de ampliação da gramática social da política. 
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4.5 Reflexões quanto à gestão democrática participativa: dos conselheiros 

aos gestores universitários 

Na análise de conteúdo das atas das sessões do CONSUNI, de 2015 e 2016, 

percebe-se que os conselheiros abordaram a discussão de várias dimensões e eixos 

temáticos obrigatórios à construção do PDI, como se demonstra no Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Exemplo de relação das dimensões obrigatórias na construção do PDI e as 
falas dos conselheiros do CONSUNI 

Dimensões/Eixos temáticos 
Obrigatórios à construção do PDI 

Descrição da fala dos conselheiros 

I – Missão, objetivos e metas da 
instituição 

“A universidade é jovem e não se pode deixar seguir 
aos ventos, é preciso saber qual é o real papel da 
universidade, e é preciso ter uma visão política” 
(CONS40 – CONSUNI – 3ª sessão ordinária 2016). 

II – Políticas institucionais de 
ensino, pesquisa e extensão 

“Está na hora de se repensar as matrizes curriculares, é 
preciso pensar em como ser atrativo para atender a 
demanda de mercado. É preciso tomar uma decisão em 
relação à modernização das matrizes curriculares” 
(CONS45 – CONSUNI – 2ª sessão ordinária 2016). 

III – Cronograma de 
programação de abertura de 
cursos 

“Não se pensa em fechar campus, apenas atender à 
demanda da região com a realização de turmas 
especiais de cursos ofertados um de cada vez” 
(CONS50 – CONSUNI – 1ª sessão ordinária 2016). 

VI – Promover a articulação com 
o mercado de trabalho 

“Irá construir uma comissão para criar um Programa de 
Curso Itinerante. Existem demandas sociais a serem 
escutadas. Juridicamente não se pode pensar em 
obrigar um professor a ser itinerante, mas é preciso se 
pensar em novos tempos” (Presidente – CONSUNI – 2ª 
sessão ordinária 2016). 

VII – Ações de transparência e 
divulgação de informações da 
instituição 

“[a gestão central] Terá o compromisso de prestar 
contas em todos os conselhos da instituição e que não 
tomará decisões unilaterais e sim em conjunto com 
todos os diretores dos campi e deliberações dos 
conselhos da instituição” (Presidente – CONSUNI – 1ª 
sessão ordinária 2015). 

Fonte: elaborado pelo autor (2018). 

 

Nas falas dos conselheiros, como se apresentou na subseção 4.3 desta 

pesquisa, abordaram-se diversas características que dão indícios aos aspectos e 

práticas de uma gestão democrática participativa na instituição. 
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Também notou-se que existem desafios que os gestores universitários terão 

que enfrentar, como saturação de cursos com baixa demanda; necessidade de 

repensar as matrizes curriculares; expansão de cursos e campus para atender às 

demandas da sociedade; descentralização administrativa com criação de novos 

CNPJs; definição dos critérios para distribuição de recursos entre as unidades; e 

projeção de políticas que sejam melhores à universidade e à sociedade sem ter 

medo de ‗cortar na carne‘.  

Concomitante à descrição dos desafios, os conselheiros também 

demonstraram alguns caminhos para a resolução desses desafios, como, por 

exemplo, a criação de comissões temporárias para estudos das demandas da 

sociedade.  

Quanto à análise de conteúdo das entrevistas emergiram cinco categorias 

importantes para alcançar os objetivos desta pesquisa, conforme se pode conferir na 

subseção 4.4. 

Verificou-se a coerência entre as falas dos conselheiros e as percepções dos 

gestores, pois a maioria dos gestores entrevistados percebe que a gestão é 

democrática em vários aspectos, como ao oferecer espaços suficientes de 

participação, mesmo que participação efetiva seja baixa e não conte com incentivos 

para os servidores que participam por livre iniciativa ou indicação e punição para os 

que não participam. 

As percepções dos gestores entrevistados demonstram que não existe crise 

de legitimidade em representar a instituição perante a sociedade, mas há uma crise 

de governança, ou seja, baixa capacidade de os gestores concretizarem a 

elaboração e implementação de suas políticas públicas, principalmente aquelas 

prometidas em seus planos de trabalho apresentados na ocasião da disputa no 

processo eleitoral ao cargo que ocupam. 

A crise de governança pode ser explicada pela percepção dos gestores em 

relação aos processos burocráticos. Para eles, a burocracia atrapalha o trabalho do 

gestor, deixando-o como mero despachante de processos e não formulador e 

executor de políticas públicas voltadas à universidade.  

Outra possível explicação para a baixa capacidade em elaboração e 

implementar políticas públicas é a ação dos órgãos de controle, que segundo os 

gestores entrevistados estão cada vez mais preparados e capacitados enquanto a 
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instituição não consegue quebrar as barreiras do modelo de administração 

burocrático. 

Por fim, percebe-se que a gestão democrática participativa não é aplicada em 

sua totalidade na instituição, pois são várias as formas de representação existentes, 

englobando cargos de conselheiro em conselhos superiores além da representação 

nos cargos de gestão: reitor, diretores das unidades regionalizadas, diretores de 

faculdades e coordenadores de curso. 

Logo, conclui-se que existem dois modelos de gestão democrática na 

instituição: participativo e representativo, e que, considerando a pesquisa de Santos 

e Avritzer (2002), há uma complementariedade entre os dois modelos, como é 

demonstrado na Figura 2.  

 
Figura 2 - Articulação entre as democracias participativa e representativa 

 

Fonte: elaborada pelo autor (2018). 

 

Observa-se que a complementariedade entre os modelos pode existir a partir 

de várias ações do gestor central, como no reconhecimento/acolhimento das 

deliberações tomadas nos conselhos/colegiados ao realizarem a prestação de 

contas à comunidade acadêmica na oportunização de espaços de participação e 

incentivo às discussões de planejamento em suas unidades. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa partiu-se da premissa que a Constituição Federal de 1988 

definiu como um dos princípios para o ensino público a gestão democrática.  

No entanto, desde meados de 1990, a gestão das instituições de ensino 

superior sofrem reformulações desenvolvimentistas, ligadas a ideais neoliberais, que 

resultaram em mudanças significativas na forma de realizar sua gestão.  

Uma das ações de reconfiguração do ensino superior foi a instituição do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – em 2004 que 

tornou obrigatória a construção de um planejamento institucional denominado de 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). No estado de Mato Grosso o PDI foi 

regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação, Resolução Normativa nº 

001/2009, e integra o processo de credenciamento ou recredenciamento das 

instituições estaduais de ensino superior. 

Diante do contexto apresentado esta pesquisa teve como objetivo principal 

identificar a existência de aspectos e práticas democráticas que contribuíram com a 

efetiva participação da comunidade acadêmica na formulação do PDI de uma 

universidade pública do estado de Mato Grosso.  

Os resultados analisados indicaram que a instituição possui aspectos e 

práticas democráticas e que estes elementos contribuíram com a participação da 

comunidade acadêmica na formulação do PDI, como foi evidenciado na análise 

documental das atas de sessões do Conselho Universitário e nas percepções dos 

gestores universitários entrevistados.  

Destacam-se, entre os aspectos e práticas democráticas encontradas na 

análise documental, os debates e deliberações referente: ao papel da universidade e 

o seu retorno à sociedade; a readequação de matrizes curriculares; ao diálogo da 

universidade com a sociedade; as possibilidades de expansão de cursos e unidades; 

as políticas de descentralização administrativa; as políticas de distribuição de 

recursos financeiros e a prática de accountability.  

Dentre as percepções dos gestores universitários, sobre os aspectos e 

práticas democráticas na formulação do PDI, destacam-se as ações da gestão 

central que: proporcionaram vez e voz a comunidade acadêmica; criaram espaços 

de participação e sensibilizaram os atores institucionais para o envolvimento com as 

discussões. 
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Dessa forma, ficou evidenciado que a instituição possui características de 

gestão democrática, conforme determina a Constituição Federal de 1988, no entanto 

seu modelo de gestão é de uma gestão democrática participativa-representativa, 

pois há características de dois modelos que são articuladas entre si por 

complementaridade.  

No percurso desta pesquisa também se procurou alcançar outros objetivos, 

como (I) a descrição do processo histórico e a trajetória de expansão da instituição, 

(II) a organização funcional da universidade objeto de estudo, (III) a identificação em 

atas das sessões do Conselho Universitário das discussões acerca das políticas de 

desenvolvimento institucional, (IV) a descrição das percepções dos gestores 

universitários quanto às ações da gestão na formulação do PDI e (V) a descrição 

das percepções dos gestores universitários quanto ao modelo de gestão identificado 

na universidade. 

(I) Na pesquisa sobre o contexto histórico da instituição observou-se que a 

instituição obteve sua fundação com o intuito de promover o ensino e a pesquisa de 

nível superior aos egressos do 2º grau e aos professores da rede pública municipal e 

estadual. Verificou-se que a instituição nasceu e permaneceu no interior e continua 

no caminho traçado em sua primeira missão: permanecer e levar o ensino superior 

ao interior do estado. No cenário das universidades públicas no estado de Mato 

Grosso, a constituição e trajetória de expansão da instituição evidenciou sua 

contribuição ao desenvolvimento regional. Em 40 anos de existência, a IES 

conseguiu: alcançar a atuação presencial em 13 campi no interior de Mato Grosso 

com cursos presenciais regulares; fortalecer as modalidades de ensino 

diferenciadas, como Educação a Distância, programa Parceladas, Turmas Fora de 

Sede e Educação Indígena e estar presente em 42 cidades do interior do estado 

qualificando mais de 27 mil cidadãos.  

(II) Sua estrutura administrativa foi criada sob a forma de fundação pública 

com um único CNPJ, centralizando suas ações e tomada de decisão na gestão 

central, que juntamente com os conselhos superiores – Conselho Curador, Conselho 

Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – são responsáveis por 

definir as políticas macros da instituição, sendo o Conselho Universitário o órgão 

responsável por matérias de gestão e desenvolvimento institucional.  
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(III) Na análise resultante dos dados coletados junto às atas do Conselho 

Universitário inferiu-se que os elementos mínimos (eixos temáticos) obrigatórios para 

a construção do PDI são constantemente debatidos e deliberados, destacando às 

discussões sobre: (a) autonomia universitária, (b) as políticas de desenvolvimento 

institucional, (c) as políticas de descentralização administrativa, (d) as políticas de 

distribuição de recursos financeiros e (e) o fortalecimento das modalidades 

diferenciadas.  

(a) Quanto à autonomia universitária pode-se observar que conselheiros, 

docentes, técnicos e alunos realizaram debates que envolvem os eixos temáticos 

obrigatórios na construção do PDI, sendo eles: a definição do papel da universidade 

e o seu retorno à sociedade (missão da instituição), a readequação de matrizes 

curriculares (organização didático-pedagógica), a supremacia do interesse 

institucional em relação ao interesse dos servidores (organização administrativa) e 

as ações de transferência de despesas entre as unidades (capacidade e 

sustentabilidade financeira).  

(b) Já nos debates sobre as políticas de desenvolvimento institucional foi 

constatado que a gestão central instiga e é instigada a realizar o diálogo com a 

sociedade para conhecer as demandas (articulação com o mercado de trabalho), 

realiza discussões sobre as possibilidades de expansão (cronograma de 

implantação) e demonstra seu incentivo a realização de um planejamento 

local/regional, reconhecendo sua importância e valorizando o trabalho das unidades 

(desenvolvimento da instituição). 

(c) Os debates sobre as políticas de descentralização administrativa 

demonstraram indícios do fortalecimento da democracia local com o empoderamento 

das decisões nas unidades regionalizadas (políticas de gestão). 

(d) As atas das sessões do CONSUNI também revelaram que a discussão 

sobre as políticas de distribuição de recursos financeiros foi pauta recorrente, 

cabendo destaque para a preocupação dos conselheiros em construir uma política 

de distribuição de recursos de equilíbrio entre as unidades (infraestrutura física e 

instalações acadêmicas) e para a prática de realização da prestação de contas que, 

combinada com a transparência das ações da gestão central, se aproximam da 

prática de accountability (ações de transparência e divulgação de informações da 

instituição). 
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(e) Por fim, podem-se identificar na análise documental as deliberações 

quanto ao fortalecimento das modalidades diferenciadas que possuem cursos em 

regime parcelado, cursos fora de sede, educação indígena e ensino a distância 

(oferta de educação a distância). 

(IV) Na análise das percepções dos gestores quanto às ações da gestão 

central para a formulação do PDI, coube destaque para: (a) a existência de espaços 

de participação; (b) as barreiras para participação e o envolvimento da comunidade 

acadêmica; (c) a legitimidade do gestor universitário perante a comunidade 

acadêmica e indícios de baixa capacidade de concretização na elaboração e 

execução de políticas públicas; (d) os entraves do modelo de gestão burocrática e o 

aperfeiçoamento dos órgãos e mecanismos de controle.  

(a) Quanto a existência de espaços de participação foi possível evidenciar, 

por meio das percepções dos gestores, que a gestão central criou os espaços 

necessários para a participação, proporcionando vez e voz à comunidade 

acadêmica na formulação do planejamento institucional.  

(b) Embora haja indícios de sensibilização da gestão central para a 

participação e envolvimento da comunidade acadêmica, no entender dos gestores 

entrevistados houve pouco interesse de participar das discussões ora por uma 

desmotivação pessoal, ora por uma restrição temporal, ora por um descrédito na 

Administração Pública que segundo os entrevistados não consegue transformar as 

ideias e propostas inseridas nos documentos de planejamento em ações efetivas e 

concretas.  

(c) Mesmo diante da existência de espaços de participação e das dificuldades 

expostas quanto à participação e envolvimento da comunidade acadêmica nas 

discussões de planejamento houve o reconhecimento acerca da legitimidade nos 

gestores em representar a instituição perante a comunidade a acadêmica. A análise 

também demonstrou que existe dificuldade para que os gestores possam concretizar 

a elaboração e efetivar a execução das políticas públicas inseridas nos documentos 

de planejamento, indicando uma possível ausência de habilidade, experiência ou 

capacidade técnica em gestão.  

(d) Por fim destaca-se que os processos burocráticos e o aperfeiçoamento 

dos órgãos e mecanismos de controle são fatores que perturbam os gestores 

universitários, pois há excessiva preocupação nos processos, deixando, por diversas 
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ocasiões, de perseguir as propostas inseridas no Plano de Trabalho utilizado para 

candidatura ao cargo de gestor.  

(V) O último objetivo específico desta pesquisa foi a descrição das 

percepções dos gestores universitários quanto ao modelo de gestão identificado na 

instituição. Diagnosticou-se que, na percepção dos gestores entrevistados, existem 

aspectos de dois modelos de gestão democrática: a gestão democrática participativa 

e a gestão democrática representativa. Com auxilio da revisão da literatura foi 

possível compreender que os dois modelos identificados na instituição podem ser 

articulados entre si, por meio de uma complementariedade, onde há características 

da gestão democrática participativa e características da gestão representativa, 

conforme exposto na figura 2.  

Após as constatações expostas pode-se inferir que: 

- faz-se necessário que existam políticas e ações que possibilitem espaços de 

participação não formais, como fóruns universitários, que extravasem o perfil formal 

e burocrático da Administração Pública, visando à transformação das práticas atuais 

da gestão universitária.  

- é importante avançar nos elementos relacionados a participação e 

envolvimento da comunidade acadêmica no planejamento institucional, fazendo com 

que esta reconheça a seriedade dos planos, da participação e do envolvimento na 

vida universitária.  

- por ser uma instituição relativamente nova, de apenas 40 anos de fundação, 

com apenas 25 anos de credenciamento como universidade, é possível que exista a 

mudança na cultura organizacional. Para que haja a mudança na cultura 

organizacional seus gestores deverão insistir e investir em mecanismos de 

participação que possam gerar impacto educativo.  

- deve ser frequente e contínua a realização de debates e encontros sobre a 

gestão universitária e planejamento institucional, pois com essas ações pode ser 

possível o início da mudança na cultura organizacional na instituição.  

- também será possível aproveitar, para efetivar a mudança organizacional, as 

diversas experiências dos inúmeros profissionais técnicos que atuam na instituição e 

de docentes de diversas áreas, egressos de outras instituições de ensino superior 

no país.  
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- será preciso vencer barreiras do conformismo dos servidores públicos que 

não participam de atividades de planejamento por entenderem que as suas ideias 

não chegam a serem descritas nos planos institucionais e que, quando são incluídas 

não são colocadas em prática. Uma das alternativas é procurar sensibilizar ao 

pertencimento da instituição, motivando os servidores que participam e se envolvem 

com a gestão e, paralelamente, criando mecanismos de monitoramento aos 

servidores que se negam a participar destas ações.  

Recomenda-se, tomando como exemplo a estrutura e o funcionamento da 

Assessoria Especial de Normas dos Órgãos Colegiados (ASSOC) e da Secretaria de 

Colegiados do campus de Sinop, a criação/fortalecimento de assessorias especiais 

de apoio aos colegiados existentes nos campus (Colegiado regional, Colegiados de 

faculdades e Colegiados de Cursos). Este setor deverá garantir a manutenção e 

registro das atividades dos colegiados, tento como responsabilidade técnica e 

logística a preparação, organização e secretariado das reuniões ordinárias e 

extraordinárias, conforme seus respectivos regimentos. Também deverá ser pela 

divulgação das ações colegiadas nos diversos meios de comunicação disponíveis na 

instituição.  

Sugere-se, para próximas pesquisas: a realização de um levantamento da 

execução das ações/metas previstas do PDI construído na gestão 2015-2018, 

analisando a realização efetiva das ações/metas e as percepções dos gestores 

quanto à execução daquilo que foi planejado; e a ampliação desta pesquisa ao 

segmento discente, buscando compreender o comportamento nos processos 

participativos de gestão da universidade. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

Meu nome é Julio Cezar de Lara e estou fazendo esta pesquisa, que é parte 
do meu curso de mestrado, na Universidade de Taubaté (UNITAU) – São Paulo. 
Gostaria de saber quais são as suas percepções sobre alguns aspectos da gestão 
da Universidade do Estado de Mato Grosso.  

O objetivo da pesquisa identificar se os aspectos e práticas das ações de 
gestão contribuem para a participação e democracia. Seu depoimento é muito 
importante, pois ao longo de sua trajetória acadêmica você deve ter descoberto 
muitas coisas.  

Para obter essas informações é preciso conversar, e eu gostaria de saber se 
poderia dispor de seu tempo para isso sem prejudicar seu trabalho ou seu descanso. 
Tenho autorização da dirigente da instituição para nos reunirmos e gostaria que sua 
participação fosse voluntária, mas não há problema algum se você não puder 
participar.  

Como considero muito importante tudo o que for dito na conversa gostaria de 
gravá-la, com sua permissão, mas já adianto que só eu e minha orientadora teremos 
acesso ao que for dito e no meu trabalho final usarei códigos sem identificação dos 
participantes e apenas trechos da conversa.  

Além disso, você será a primeira pessoa a ler a transcrição e, se desejar, 
poderá retirar dela o que achar necessário. Também será possível o acesso a todos 
os dados referentes ao seu depoimento e ao trabalho final.  
 

Gestão da Universidade 

1. A equipe de gestão da IES proporciona espaços para apresentação de suas ideias? 
Quais são esses espaços? Dê um exemplo de uma situação na qual você teve a 
oportunidade de se posicionar.  

2. Existem espaços para discussão dos planos e projetos futuros sobre a Universidade? 
Quais são esses espaços?  A existência desses espaços é suficiente para dar suporte 
ao Planejamento de Desenvolvimento Institucional da universidade?  

3. Qual é a forma de tomada de decisão dos caminhos futuros da Universidade? Após a 
tomada de decisão, como as decisões são conduzidas e operacionalizadas para serem 
transformadas em ação táticas?  

4. Como se dá o processo de escolha dos representantes da Gestão Universitária? O 
processo de escolha dos representantes é adequado para a realidade? Qual seria a 
forma adequada de escolha dos representantes? 

5. Para você, os gestores eleitos têm governabilidade/legitimidade para representar a 
instituição/campus? Existe o apoio da comunidade acadêmica para implantar as ações? 

6. Os gestores eleitos têm governança/capacidade de governar? Os gestores têm 
habilidade em elaborar, decidir e implementar as políticas necessárias para a 
Universidade?  As competências financeiras, gerenciais e técnicas fazem parte das 
características dos gestores eleitos? 

7. Em sua opinião, os gestores estão mais preocupados com os resultados alcançados ou 
com os processos que devem ser seguidos? Por quê?  

8. O que é uma gestão democrática e participativa?  Esse modelo de gestão ocorre na 
universidade? Como? 
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INSTITUCIONAL   
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

INDIVIDUAL 
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ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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